FACTSHEET ENQUÊTE AFVALPROEF
BUITENGEBIED

ACHTERGROND EN OPZET
De gemeente Ede en ACV zijn in april 2015 een proef gestart met gescheiden inzamelen
van afval in het buitengebied van de gemeente Ede en in heel De Klomp. Het doel van de
proef is meer grondstoffen in te zamelen en minder restafval. Looptijd van de proef is een
jaar. De opzet van de afvalproef is beschreven in onderstaand kader.
Opzet afvalproef
Alle inwoners in het proefgebied kregen een grijze container met oranje deksel, bedoeld voor
plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drinkpakken (PMD). Bovendien is de
papiercontainer in de proefperiode vaker geleegd, namelijk een keer per drie weken, in
plaats van een keer per vier weken.
De huishoudens in het noordelijk deel van het buitengebied hadden zelf invloed op de
hoogte van de afvalkosten, via het principe ‘Afval scheiden loont’. Door grondstoffen goed te
scheiden en de groene restafvalcontainer minder vaak aan de weg te zetten, konden zij na
afloop van de proef een vergoeding krijgen. Zij kregen tijdens de proef inzicht in hun eigen
afvalgegevens. Het principe ‘Afval scheiden loont’ gold niet voor de huishoudens in het
zuidelijk deel van het buitengebied.

In februari/maart 2016 is een enquête uitgevoerd onder alle huishoudens van het
buitengebied van de gemeente Ede om de ervaringen van inwoners met de afvalproef in
beeld te brengen. Alle huishoudens zijn per brief uitgenodigd een korte internetvragenlijst in
te vullen. Desgewenst konden inwoners een papieren vragenlijst aanvragen.

RESPONS
Van de 4.450 aangeschreven huishoudens hebben er 933 een vragenlijst ingevuld; 880
digitaal en 53 op papier. Dat betekent dat circa 21 procent van de huishoudens aan het
onderzoek heeft meegewerkt. In het noordelijk buitengebied zijn 749 vragenlijsten ingevuld,
oftewel een respons van 19,5%. In het zuidelijk buitengebied hebben 145 inwoners een
vragenlijst ingevuld, wat een responspercentage van 22,5% oplevert. Van 39 respondenten
is geen postcode bekend. Op basis van de verzamelde gegevens kunnen betrouwbare
uitspraken worden gedaan over de ervaringen van inwoners van beide deelgebieden.

RESULTATEN ENQUÊTE
Huishoudens in het buitengebied hebben sinds de start van de afvalproef vier kliko’s; voor
restafval, papier en karton, Groente-, Fruit en Tuinafval (GFT) en voor Plastic, Metalen en
Drinkpakken (PMD).

OPHAALFREQUENTIE
Een ruime meerderheid van de respondenten vindt dat de kliko’s vaak genoeg geleegd
worden (figuur 1). Opvallende bevindingen zijn:
 35% van de respondenten in het noordelijk buitengebied vindt dat de restafvalcontainer
te vaak wordt geleegd. In het zuidelijk buitengebied is dat 21%; hier vindt echter ook
12% van de respondenten dat de restfafvalkliko te weinig wordt geleegd.
 In zowel Noord als Zuid is één op de vijf respondenten van mening dat de PMDcontainer te weinig wordt geleegd.

Figuur 1: Oordeel over de ophaalfrequentie per afvalsoort, in het noordelijk en
zuidelijk buitengebied
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AFVAL SCHEIDEN LOONT?





Ruim 90% van alle respondenten scheidt het afval beter sinds de invoering van de vier
kliko’s.
Het ‘afval scheiden loont’-principe stimuleert 71% van de respondenten in het noordelijk
buitengebied om het afval beter te scheiden. Een minderheid van 12% van de
respondenten is het oneens met de stelling “Ik scheid mijn afval beter als ik hiermee geld
bepaar” en 15% is het noch eens, noch oneens met de stelling.
In het zuidelijk buitengebied, waar de prijsprikkel ontbreekt, zegt de helft van de
respondenten afval beter te scheiden als hiermee geld bespaard kan worden (figuur 2).

Figuur 2: Stelling “Ik scheid mijn afval beter als ik hiermee geld bespaar”
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COMMUNICATIE EN AANBEVELING GEMEENTEBREDE INVOERING


91% van de respondenten is (zeer) tevreden over de communicatie over de afvalproef.



86% van de respondenten beveelt aan deze manier van gescheiden afvalinzameling
met vier kliko’s in te voeren in de hele gemeente Ede. Een kleine groep inwoners (5%)
deelt deze aanbeveling niet. Zij geven vooral aan dat de meeste huishoudens binnen de
bebouwde kom geen ruimte hebben voor vier kliko’s. 9% heeft hierover geen mening.
Een overzicht van alle opmerkingen van respondenten staat in een separate bijlage.

