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Rapportage 
Onderzoek afvalbeleid Súdwest-Fryslân  

Online en schriftelijk onderzoek onder 

bewoners van de gemeente Súdwest-

Fryslân. 8000 huishoudens hebben een brief 

met link naar een online vragenlijst 

ontvangen. Men kon indien gewenst een 

schriftelijk exemplaar aanvragen. Vooral 

ouderen respondenten (66+) hebben een 

schriftelijke vragenlijst ingevuld. 

Er zijn 3134 bruikbare reacties (3064 

online en 70 schriftelijk) ontvangen dat is 

39%, waarvan 2845 volledig zijn ingevuld.

Onderzoeksdoelstelling: informeren en 

ophalen van de mening van inwoners 

van de gemeente Súdwest-Fryslân over 

afvalinzameling en afvalscheiden.

AMA werkt volgens:

• NEN-ISO: 20252-2019

• MOA richtlijnen

• ESOMAR-ICC richtlijnen

• Leveringsvoorwaarden AMA
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De rapportage volgt de vragenlijst. De open antwoorden staan volledig in de 

bloemlezing weergegeven. Meervoudige en gecodeerde open vragen kunnen 

optellen tot meer dan 100%. Afrondingsverschillen geven soms ook een optelling die 

niet gelijk is aan 100%. Zowel bij de online vragenlijst als de schriftelijke reacties zijn 

niet alle vragen beantwoord. Hierdoor ontstaat er een verschil in het totaal van 

gegeven antwoorden per vraag. De percentagebasis in de grafieken en tabellen is 

het aantal antwoorden per vraag. (bij enkelvoudige vragen is dat het aantal 

respondenten, bij meervoudige vragen het aantal gegeven antwoorden).

De vragen waarbij men tot 100 punten moest geven zijn niet altijd goed begrepen 

waardoor men niet verder kon met het invullen. Hierdoor zijn er ook reacties die 

slechts deels zijn ingevuld. Per vraag staat aangegeven hoeveel personen de vraag 

hebben beantwoord. Reacties die minder dan 50% waren ingevuld zijn niet in de 

rapportage opgenomen. 

Er is op diverse vragen een cross-analyse gedaan o.a. op de leeftijdsgroepen. 

Opvallende verschillen hierin zijn vermeld in de rapportage. 

Samenstellers:

Almere Marktonderzoek Advies:

Dounia Ramnathsing

Roely van Grinsven

Almere, september 2022

Leeswijzer: 
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Er zijn in totaal 8000 brieven gestuurd. Door de opdrachtgever is een selectie gemaakt welke gebieden binnen 

de steekproef vallen. Door vooraf te selecteren is de basis gelegd voor een juiste afspiegeling van de inwoners 

populatie. Dit maakt de steekproef representatief. 

De ideale steekproef bij 40.000 huishoudens is 2266 respondenten. Dit is met 3159 reacties (2845 volledig 

ingevuld) royaal gerealiseerd. 

De omvang van het aantal reacties (de steekproef grootte) resulteert in de betrouwbaarheid van de resultaten. 

Binnen marktonderzoek wordt gewerkt met een betrouwbaarheidsmarge (bij 95% betrouwbaarheid). Hoe 

groter het aantal reacties, hoe kleiner de afwijkingsmarge. Bij een response van 3000 geeft dat een 

steekproefmarge van 1,4 bij 20% en ligt de werkelijke uitkomst tussen de 18,6% en 21,4%. 

De response van 39% is hoog en geeft dus een goede weergave van de mening van de respondenten. Let wel: 

mensen die de moeite nemen om op de vragenlijst te reageren, hebben een hogere interesse (of belang) bij het 

onderwerp en scheiden dikwijls gemiddeld vaker dan het landelijk beeld. De resultaten kunnen door de 

opdrachtgever dus alleen met enige voorzichtigheid worden vertaald naar de mening van de gehele populatie.

Betrouwbaarheid en representativiteit: 
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• 77% van de steekproef steunt het belang van de doelstelling (30 kilo restafval in 2025) en vindt daarbij het milieu en 

de lage kosten belangrijke onderwerpen. 

•Het bestaan van de milieustraat is in het algemeen goed bekend. Men komt er gemiddeld 1 tot 5 x per jaar en moet 

gratis blijven (35/100). Men wil er graag alle soorten afval kwijt (26/100). Dichtbij (20/100) met ruime openingstijden 

(19/100) is minder van belang terwijl 55% toch kiest voor meerdere milieustraten (met beperkte opening) in de buurt. 

Hierbij is een gemiddelde reistijd van 11 tot 20 minuten het meest genoemd.

•Communicatie uitdagingen en kansen: 

•Dat Omrin beter achteraf PMD kan scheiden is onvoldoende duidelijk.

•56% (16% eens en 40% neutraal) geeft aan beter afval te scheiden als men beter weet hoe dat moet.

•61% (27% mee eens en 34% neutraal) zou beter scheiden als men begrijpt waarom dit belangrijk is. 

•Meer informatie geven over afval scheiden (41%). 12% noemt afsluitend nogmaals het geven van voorlichting en 

daarmee het beter bewust maken van de noodzaak van afval scheiden.

•Meer voorlichting geven over welk afval waar moet (16/100) en meer voorlichting geven over het belang van 

afvalscheiding (19/100). 

•Voorlichting geven op scholen over circulaire economie (21%). 

Samenvatting, conclusies en aanbeveling (1): 
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•Men scheidt voornamelijk: oud papier, glas, grof afval en GFT. 91% scheidt het afval zoveel mogelijk. Bijna de helft 

van de respondenten ziet de stimulans van Diftar maar zal vooral meer scheiden als het eenvoudiger is om afval 

gescheiden in te leveren. Opvallend is dat op de expliciete stelling: “inwoners laten betalen voor afval in de grijze 

containers” slechts 22% het daar mee eens is. 

•Het doel naar 30 kilo restafval wordt volgens de respondenten het beste bereikt door afval scheiden gemakkelijker 

te maken (36/100). 

•Restafval in een ondergrondse container kent weinig voorstanders. 

•Qua circulaire economie en de mogelijkheden in de toekomst noemt men het vaakst het hergebruiken van spullen 

(via de Kringloopwinkel o.i.d.) 39%. 

•Aanbeveling: Ruim 1100 personen hebben hun emailadres achtergelaten om kans te maken op één van de 

cadeaubonnen. AMA zou deze personen kunnen benaderen met de vraag of ze verder mee willen denken over 

‘afval scheiden’. Hier kan dan (online of telefonisch) verder worden gekeken naar bijvoorbeeld de diverse 

communicatie uitingen of dieper ingegaan worden op de kansen van Diftar. Ook kan worden gedacht aan het 

opzetten van een inwonerspanel. 

Samenvatting, conclusies en aanbeveling (2): 
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Algemene vragen:

65%

33%

0,4%
1%

1.HOE BELANGRIJK VIND JE EEN GEZONDE EN 
DUURZAME LEEFOMGEVING VOOR JEZELF EN ONZE 
KINDEREN? (N=3131)                                       

Heel erg belangrijk Belangrijk

Niet belangrijk Geen mening

59%

38%

2% 1%

2.HOE BELANGRIJK VIND JE DAT WE ONS AFVAL 
ZOVEEL MOGELIJK RECYCLEN TOT NIEUWE 
GRONDSTOFFEN, IN PLAATS VAN DAT WE HET 
VERBRANDEN?(N=3131)

Heel erg belangrijk Belangrijk

Niet belangrijk Geen mening

Respondenten van 51- 65 jaar en 66 

jaar en ouder vinden dit belangrijker 

dan jongere respondenten. Van de 

groep tot en met 30 jaar geeft 4 % aan 

dit (heel erg) belangrijk te vinden. 

Respondenten die meedoen aan een 

dergelijk onderzoek over dit onderwerp 

hebben een gemiddeld hoger belang bij 

het onderwerp en zullen positiever zijn in 

gedrag en kennis omtrent het onderwerp.



Súdwest-Fryslân afvalscheiding 2022       7

Belang:

38 35 27
0

100

Milieu / duurzaamheid Lage kosten Service / gemak

3.JE ZIET HIERONDER 3 ONDERWERPEN. HOE 
BELANGRIJK VIND JE DEZE ONDERWERPEN VOOR 
ONS NIEUWE AFVALBELEID? 

VERDEEL 100 PUNTEN OVER DEZE 3 
ONDERWERPEN. GEMIDDELDE SCORE.

Milieu / duurzaamheid Lage kosten

Service / gemak

27%

50%

17%

6%

4.HET LANDELIJKE DOEL IS: 30 KILO RESTAFVAL IN 
2025. HOE BELANGRIJK VIND JE HET DAT WE DIT 
HALEN? (N=3128)

Heel erg belangrijk Belangrijk

Niet belangrijk Geen mening

Respondenten van 51- 65 jaar en 66 

jaar en ouder vinden dit belangrijker 

dan jongere respondenten. Van de 

groep tot en met 30 jaar geeft 6% aan 

dit (heel erg) belangrijk te vinden. 

Hoe hoger de gemiddelde score. Hoe hoger 

het belang. Milieu en duurzaamheid scoort 

over alle leeftijden hetzelfde, terwijl de lage 

kosten door <30 en 41-50 jaar meer punten 

ontvangt. Service en gemak scoort het laagst 

bij 66+.   

Gemiddelde over N:3126
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5. WAT WEET JE AL OVER AFVAL SCHEIDEN? JE KUNT HIERONDER AANVINKEN WELKE FEITEN BEKEND ZIJN ?

WIST JE AL DAT… (N=3134)

Bekend: % #

Eierschalen, gebakken of gekookte etensresten en koffiedik horen in de groene container. 90% 2821

Op de jaarlijkse Compostdag kan ik gratis 1 kuub compost ophalen bij de gemeente. 45% 1416

Omrin kan beter achteraf plastic, blik en drankkartons scheiden dan dat we dit thuis al 

scheiden.

46% 1431

Er zit een milieustraat in Bolsward, Sneek, Koudum en Heeg. 93% 2924

Ik kan Klein Chemisch Afval (KCA) zoals batterijen, verf, medicijnen en spaarlampen kwijt 

bij de milieustraten in Bolsward en Sneek.

89% 2795

Glas dat ik in de glasbak gooi, wordt (oneindig vaak!) 100% gerecycled. 82% 2596

Versleten/gescheurde kleding, schoenen, zachte knuffels en huishoudelijk textiel (zolang 

het schoon en droog is) mogen in de textielcontainer. 

80% 2511

Goed afval scheiden en recyclen is goedkoper dan alles bij elkaar doen en dan 

verbranden.

75% 2346

Het meest bekend (bij bijna 

iedereen) is waar de 

milieustraat te vinden is. 

Wat er in de groene 

container hoort en waar 

men KCA kan inleveren is 

ook goed bekend De 

mogelijkheid van de gratis 

compost is het minst bekend 

(45%), net als het achteraf 

scheiden van PMD. 10 

personen gaven aan geen 

van de zaken te kennen.
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29%

64%

6%
1%

1%

6. SAMEN SCHEIDEN WE AL BEST VEEL AFVAL: 
PAPIER EN KARTON, GFT EN ETENSRESTEN, GLAS, 
TEXTIEL, ELEKTRISCHE APPARATEN EN 
BATTERIJEN. 
SCHEID JIJ JE AFVAL OOK?
(N=3130)

Ja, ik scheid alles

Ja, ik scheid zoveel mogelijk

Ja, ik scheid soms

Nee, maar ik ben het wel van plan

De respondenten van 51 en ouder noemen vaker aspecten als Milieu en 

kostenbesparing. Jongere respondenten (31-50 jaar) geven vaker aan 

dat anders de grijze container te snel vol is. Dit staat in relatie tot het 

aantal personen in het huishouden dat in deze groep vaker 3 of meer is. 

Recyclen, hergebruik en duurzaamheid wordt over alle leeftijdsgroepen 

genoemd.  

Afvalscheiden: 7. WAT MOOI DAT JE AFVAL SCHEIDT! 

WAAROM DOE JE DIT? (N=3071)

MEEST GENOEMDE ANTWOORDEN:

% #

Milieu 58% 1799

Recycle / hergebruik / duurzaamheid 20% 608

Kostenbesparend 10% 323

Schone wereld (kinderen / kleinkinderen) 10% 310

Restcontainer (grijze container) anders te vol 8% 259

Kleine moeite / gemakkelijk 8% 258

Omdat de mogelijkheid er is (verschillende 

containers
7% 217

Afval zo makkelijker verwerkt wordt 6% 171

Grondstoffen besparen 5% 160

Zo opgevoed / hoort zo 4% 136

Een beter milieu begint bij jezelf 4% 110

Minder restafval / kleinere afvalberg / minder 

verbranding
4% 108

Belangrijk voor de leefomgeving 3% 101

Meerdere antwoorden mogelijk.

Minder vaak genoemde antwoorden zijn in de bloemlezing terug te vinden.
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Er zijn verschillende soorten afval. Plasticverpakkingen, blikjes 

en sappakken (PMD) hoef je niet te scheiden. Afvalverwerker 

Omrin haalt ze er met moderne technieken uit. 

Afvalscheiden (2):

Meerdere antwoorden mogelijk.

96%
84%
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8.WELKE SOORTEN AFVAL SCHEID JE? (N=3074) 

Top 5 soorten afval anders namelijk:

- Batterijen 252x

- Elektronica / apparaten 129x

- KCA (Klein Chemisch Afval) 124x

- Oud ijzer / blik / aluminium 79x

- Verf 65x

- Overig 321x

Overige antwoorden zijn zeer divers en in de bloemlezing terug te 

vinden

Het zijn vooral respondenten van 31 jaar tot 50 die 

batterijen noemen. KCA wordt over alle 

leeftijdsgroepen genoemd. 

(N=606)
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91%

7% 1%

IK SCHEID MIJN AFVAL ZOVEEL MOGELIJK 
(N=3130)

Mee eens Neutraal Niet mee eens

9. We hopen zo in de toekomst beter aan te kunnen sluiten op 
de wensen van jou als inwoner.

Stellingen: 

77%

20%

3%

IK KAN HET VERSCHIL MAKEN DOOR AFVAL 
ZOVEEL MOGELIJK TE SCHEIDEN (N=3125) 

Mee eens Neutraal Niet mee eens

Bijna iedereen scheid het afval zoveel mogelijk. Ruim ¾ geeft aan het verschil te kunnen maken 

door zoveel mogelijk afval te scheiden. 

Jongere respondenten (tot 30 jaar) 64% iets 

minder dan ouderen (66+ jaar 83%. 

13% van de jongeren (tot 30 jaar) is het niet 

eens met de stelling. 
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42%

47%

11%

IK MAAK ME ZORGEN OM DE HOEVEELHEID DIE 
ANDEREN PRODUCEREN (N=3124) 

Mee eens Neutraal Niet mee eens

Stellingen: 

Respondenten onder de 41 jaar zijn het vaker 

niet eens met de stelling en maken zich dus 

minder zorgen. 

52% van de respondenten kiest neutraal. Ouderen 

(66+) zijn het vaker eens met de stelling dan de 

andere groepen.

31%

52%

17%

IK KOOP ZO WEINIG MOGELIJK PRODUCTEN MET 
(PLASTIC) VERPAKKINGEN (N=3125)

Mee eens Neutraal Niet mee eens
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46%

32%

22%

IK DAN MINDER AFVALSTOFFENHEFFING HOEF TE 
BETALEN (N=3120) 

Mee eens Neutraal Niet mee eens

Stellingen (2): 10. Ik zou mijn afval beter scheiden als……… 

Bijna de helft van de respondenten (46%) is het 

eens met de stelling. Personen onder de 51 

jaar zijn daarin stelliger en noemen het vaker 

dan de andere groepen. 32% is neutraal. Met 

betere informatie / communicatie kan dit 

resultaat worden beïnvloed. 

Iets meer dan de helft van de respondenten (56%) 

zou beter scheiden als het inleveren van afval 

makkelijker zou zijn. 15% is het niet eens met de 

stelling.

56%29%

15%

HET MAKKELIJKER IS OM GESCHEIDEN AFVAL IN 
TE LEVEREN (N=3117)

Mee eens Neutraal Niet mee eens
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12%

35%
53%

AL MIJN BUREN DAT OOK DOEN (N=3107) 

Mee eens Neutraal Niet mee eens

Stellingen (2): 10. Ik zou mijn afval beter scheiden als……… 

Het gedrag van de buren is slechts voor 12% 

van invloed. De meeste respondenten geven 

aan daardoor niet beter te gaan scheiden. 

40% van de steekproef geeft hierop aan neutraal te 

zijn. Dit geeft dus ruimte om, met gerichte 

communicatie de inwoners te informeren over het juist 

en eenvoudig afval scheiden. 16% geeft aan dat dit 

zeker invloed zou hebben. 

16%

40%

44%

IK BETER ZOU WETEN HOE DAT MOET (N=3104) 

Mee eens Neutraal Niet mee eens
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27%

34%

39%

IK BETER BEGRIJP WAAROM AFVALSCHEIDING 
BELANGRIJK IS. (N=3112)  

Mee eens Neutraal Niet mee eens

Stellingen (2): 10. Ik zou mijn afval beter scheiden als……… 

De meningen over afval scheiden en beter 

begrip over hoe belangrijks dat is lopen uiteen. 

In alle leeftijdsgroepen ligt dat relatief gelijk.  
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Wat zou je nog meer kunnen helpen? 

Meerdere antwoorden mogelijk.

Overige antwoorden zijn zeer divers en in de bloemlezing terug te 

vinden. Als ook de antwoorden die minder vaak genoemd zijn.

11. WAT ZOU NOG MEER HELPEN OF 

MAKKELIJKER MAKEN? (N=3082)

MEEST GENOEMDE ANTWOORDEN:

% #

Afvalbak voor plastic 10% 307

Minder plastic verpakkingen producenten (recycled

materiaal)
7% 209

Meer duidelijkheid wat waar in / betere voorlichting 

/ afvalwijzer sticker
6% 196

Prima zo 6% 195

Doe alles al wat ik kan 6% 187

Milieustraten vaker open 4% 113

Afval deponeerpunten dichter bij de woning 3% 96

Geen idee / weet niet 13% 402

Geen mening / n.v.t. 9% 268

Geen / niets  / niks 3% 92

Overig 52% 1637
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Naar 30 kilo restafval:

Respondenten onder de 51 geven gemiddeld 

een hogere score aan het gemakkelijk maken 

van afval scheiden. Meer voorlichting geven 

over het belang van afval scheiden en inwoners 

laten betalen scoort hoger dan het gemiddelde 

bij respondenten van 51 jaar en ouder. 
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12. HOE KUNNEN WE HET DOEL VAN 30 KILO RESTAFVAL PER 
INWONER HET BESTE VOOR ELKAAR KRIJGEN? 

VERDEEL 100 PUNTEN OVER DE ANTWOORDEN.

Gemakkelijk maken afval te scheiden

Meer voorlichting welk afval waar moet

Meer voorlichting belang van afvalscheiding

Duidelijk maken hoeveel mensen hun afval scheiden

Grijze container vaker legen

Inwoners laten betalen voor afval grijze container

Gemiddelde over totale 

N:2978

Hoe hoger de gemiddelde score, hoe meer 

men het eens is met het voorgestelde idee. 

Respondenten zien het meeste effect bij het 

eenvoudiger maken van afval scheiden. Meer 

voorlichting over het belang van scheiden en 

meer voorlichting over waar, welk afval hoort 

/ moet. 
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Grijze container minder vaak legen:

Bij het minder vaak legen van de grijze 

container geeft 54% aan (zeker) niet beter te 

gaan scheiden. 34% verwacht dat (zeker) 

beter te gaan doen. 

20%

14%

12%30%

24%

13. WAT ZOU JE DOEN? IK ZOU MIJN AFVAL……..  
(N=2939)

Zeker beter gaan scheiden
Waarschijnlijk beter gaan scheiden
Misschien beter gaan scheiden
Denk ik niet beter gaan scheiden
Zeker niet beter gaan scheiden

Er zijn minder grondstoffen en het verwerken van restafval 
wordt duurder. Hierdoor kan je afvalstoffenheffing duurder 
worden. Afval scheiden wordt steeds belangrijker. Het 
verwerken van papier, groenafval en glas is namelijk 
goedkoper dan het verwerken van restafval.
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42%

39%

20%

14. DAT JE MINDER/ MEER BETAALT ALS JE 
MINDER / MEER AFVAL HEBT? (N=2921)

Ja Nee Dat weet ik niet

(N=1214)

(N=1134)

(N=573)

Zelf invloed op afvalstoffenheffing? Top 5 motivaties: 

Afvalstoffen heffing betalen naar gebruik spreekt 42% (in alle leeftijdsgroepen) aan. Afgezet tegen de stelling: “ik ga beter scheiden als ik minder 

afvalstoffenheffing hoef te betalen” zien we dat van de personen die het daar mee eens zijn toch nog 15% zegt geen invloed te willen hebben op de 

afvalstoffen heffing. (meer/minder betalen bij meer/minder restafval). In het algemeen noemt men vooral: de vervuiler betaald en de bewustwording. 20% 

weet het (nog) niet. De angst voor afvaldumping wordt zowel bij de voorstanders al tegenstanders en de twijfelaars genoemd.  

Ja:

- De vervuiler betaald 269x

- Bewuster worden / beter scheiden / financiële prikkel 193x

- Wel zo eerlijk (voor 1-2 persoonshuishouden) 114x

- Zo krijg je afvaldumpingen 85x

- Bang dat buren afval in jouw container gooien 84x

Weet niet:

- Zo krijg je afvaldumpingen 88x

- Bang dat buren afval in jouw container gooien 71x

- Verpakkingsindustrie aanpakken 43x

- Groot huishouden zo gestraft (luiers etc.) 37x

- Ik scheid al zoveel mogelijk 32x

Nee:

- Zo krijg je afvaldumpingen 309x

- Bang dat buren afval in jouw container gooien 219x

- Groot huishouden zo gestraft (luiers etc.) 117x

- Iedereen hetzelfde bedrag (collectiviteit) 107x

- Verpakkingsindustrie aanpakken 97x
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8%

41%

26%

16%

9%

Geen mening

Slecht plan, ben tegen

Ik twijfel, zie dit liever niet in
onze gemeente

Ik twijfel, maar probeer het in
onze gemeente

Goed idee, ga beter afval
scheiden

16. WAT VIND JE VAN DIT IDEE?
(N=2907)

Restafval in een ondergrondse container? (alleen legen van de groene container en oudpapier)

Restafval in de ondergrondse container en 

alleen het legen van de groene container en 

het oud papier kent voornamelijk 

tegenstanders 41%. 42% twijfelt nog. Van 

hen ziet 26% het liever niet in hun gemeente.  

9% is positief. 
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43%

30%

28%

17. EEN VAST BEDRAG IS ONEERLIJK. DAN 
BETALEN MENSEN DIE HUN AFVAL SCHEIDEN NET 
ZOVEEL ALS MENSEN DIE DAT NIET DOEN. 
(N=2893)

Mee eens Neutraal Niet mee eens

Stellingen (3):  

43% is het hiermee eens. Tussen de leeftijden zien wij hierin geen 

opvallende verschillen.  Bij de jongere respondenten is men het iets 

vaker oneens met de stelling dan bij de 66+ respondenten. 

De meerderheid 52% is het hier niet mee eens, dit betreft vooral de 

respondenten onder de 51 jaar met meer dan 2 personen in het huishouden.  

22%

25%

52%

17. WE MOETEN AFVALSCHEIDING BIJ INWONERS 
STIMULEREN DOOR INWONERS TE LATEN BETALEN 
VOOR AFVAL IN DE GRIJZE CONTAINER. 
(N=2889)? 

Mee eens Neutraal Niet mee eens

Als we de resultaten op dit idee afzetten tegen de stelling: Ik zou mijn afval beter scheiden als ik dan minder afvalstoffenheffing hoef te betalen, geeft 

van de voorstanders op de stelling (mee eens) 11% aan het niet eens te zijn dat het betalen van een vast bedrag oneerlijk is. 23% van hen is het niet 

eens met de stelling dat we afval scheiden moeten stimuleren door te laten betalen voor afval in de grijze container. 11% juist wel.
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14%

49%

3%

19%

5%

41%

Anders

Ik heb geen hulp nodig, want:

Graag contact over mijn
afvalsituatie

Tips geven bij verkeerd afval

Persoonlijk contact over hoe
afval te scheiden

Informatie geven over
afvalscheiden

18. Wat kunnen we voor je doen, zodat je beter afval gaat scheiden? (N=2889)

De meeste respondenten 49% geven aan geen hulp nodig te hebben. Ze zijn goed 

bezig of vinden dat het afval scheiden voldoende duidelijk is. Toch geeft 41% aan, 

graag meer informatie te willen ontvangen over afval scheiden. Het persoonlijk 

contact wordt minder vaak genoemd. 

Hieronder een top 5 van motivaties waarom men 

geen hulp nodig heeft:

-Ben al goed bezig / doe mijn best 803x

-Het is al duidelijk (afval scheiden) 322x

-Ben al bewust 47x

-Genoeg info via het internet 26x

-Kan het zelf / red me wel 23x

Het zijn vooral respondenten van 31 jaar en ouder 

die zeggen al goed bezig te zijn. 

Motivatie anders namelijk meest genoemd

-Pak de verpakkingsindustrie aan 43x

-De mensen informeren 42x

-Container voor plastic 39x

-Ik doe al mijn best 38x

-Scheiden makkelijker / toegankelijker maken 31x

-Meer containers 27x

(N=1332)

(N=394)

Minder vaak genoemde antwoorden zijn in de bloemlezing terug te vinden.

Meerdere antwoorden mogelijk.
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Milieustraten (de stort):

5%

36%

38%

20%

19. HOE VAAK GA JE PER JAAR NAAR DE 
MILIEUSTRAAT? (N=2882)

0 keer 1 - 2 keer 3 - 5 keer Vaker dan 5 keer

De meest genoemde gebruiksfrequentie is 3-5 x 

per jaar (38%) en 1-2 x per jaar (36%). Dit is 

over de leeftijdsgroepen redelijk evenredig 

verdeeld. 

20 19

26

35

0

10

20

30

40

20. WAT VIND JE BELANGRIJK AAN EEN 
MILIEUSTRAAT? (N=2867)

VERDEEL 100 PUNTEN OVER DE ANTWOORDEN.

Dichtbij

Ruime openingstijden

Alle soorten afval / grondstoffen kwijt

Gratis

Belangrijkste aan een milieustraat is dat het gratis is en je alle soorten afval kwijt 

kunt. Ruime openingstijden en dichtbij scoren minder hoog. Over de verschillende 

leeftijdsgroepen zijn geen opvallende verschillen in de score te zien. 
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25%

55%

20%

21. ALS JE MOET KIEZEN, WAT HEB JE DAN 
LIEVER? (N=2869)

Eén grote milieustraat die altijd open is
(bouwmarkttijden)
Meerdere milieustraten die beperkt open zijn, maar wel
in de buurt
Geen voorkeur, maakt niet uit

Milieustraten (de stort):  

32%

58%

9% 0,3%

22. WELKE REISTIJD VIND JE DAN REDELIJK? 
(N=2861)

0-10 minuten 11-20 minuten

21-30 minuten langer dan 30 minuten
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5%

21%

15%

20%

39%

Anders, namelijk

Onderwijs

Demontagehal

Spullen ter reparatie

Herbruikbare spullen,
kringloopwinkel

23. WAT VIND JE HET BELANGRIJKST? (N=2857)

Circulaire economie. De volgende punten zijn nog niet mogelijk, maar dat kunnen we veranderen.

Anders top 5:

-Alle 4 de opties 23x

-Milieustraat toegankelijker maken 12x

-Verpakkingsindustrie aanpakken 9x

-Mensen meer informeren bewust maken 7x

-Consuminderen 6x

We willen toe naar een circulaire economie. Je hebt dan geen 
afval meer en gebruikt grondstoffen steeds opnieuw verwerken 
van restafval.

(N=140)

Minder vaak genoemde antwoorden zijn in de bloemlezing terug te vinden.
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Afsluitend:  

Er zijn in totaal N=15 winnaars getrokken die een cadeaubon hebben 

ontvangen.

54%

46%

WIL JE KANS MAKEN OP EEN CADEAUBON? (N=2845) 

Ja Nee
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5%

12%

14%

35%

34%

LEEFTIJD IN CATEGORIEËN: (N=2830)

t.m. 30 jaar 31 t.m. 40
41 t.m. 50 51 t.m. 65
66 en ouder

1 en 2 persoons huishoudens betreft 

vooral oudere respondenten. 

Achtergrond respondenten: 

20%

48%

11%

14%

6% 1%

AANTAL PERSONEN IN HET HUISHOUDEN: (N=2831) 

1 persoon 2 personen

3 personen 4 personen

5 personen 6 personen of meer
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Afsluitende ideeën, suggesties en vragen over afvalscheiding. Meest genoemde antwoorden (N=1867)

Meerdere antwoorden mogelijk.

De volledige lijst met suggesties is in een 

bloemlezing aan de opdrachtgever 

aangeboden. 

% #

Voorlichting / bewust maken 12% 215

De bron aanpakken (verpakkingen) 8% 157

Ga zo door / goed bezig / succes 8% 146

Niet per kilo rekenen (zo dumpingen) 7% 130

Graag plastic container 6% 113

Maak het niet te duur 6% 106

Geen idee / geen / nee / niets / niks / n.v.t 21% 391

Overig 59% 1113

Overige antwoorden zijn zeer divers en in de bloemlezing terug te 

vinden. 


