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1 Inleiding 

Per 1 januari 2001 wordt officieel de nieuwe gemeente Lingewaard in het leven geroepen die een 

samenvoeging is van de voormalige gemeenten Bemmel, Gendt en Huissen. De nieuwe gemeente 

heeft de wettelijke verplichting om binnen twee jaar na samenvoeging haar tarieven voor 

afvalstoffenheffing te harmoniseren. Dit is voor de gemeente Lingewaard de directe aanleiding 

geweest om het DIFTAR-beleid in te voeren, zij het per 1 januari 2004. 

De invoering van DIFTAR is gebeurd met de nodige bedoelingen. In dit rapport zal het DIFTAR-beleid 

geëvalueerd worden, waarbij er gefocust zal worden op de milieudoelstellingen en of deze al dan 

niet worden behaald. Niet alleen zijn de uitkomsten van het beleid daarbij van belang, maar ook het 

tot stand komen van het beleid.  De kosten van DIFTAR zijn in 2006 onderzoek geweest van een 213a 

onderzoek door het College en zijn daarom buiten beschouwing gelaten.  

1.1 Aanleiding 

De rekenkamercommissie van de gemeente Lingewaard heeft dit onderzoek mede gestart naar 

aanleiding van een gesprek van de heer J.H. Nijenhuis te Huissen, die  reageerde op een uitnodiging 

van de rekenkamercommissie in het GemeenteNieuws om onderwerpen voor onderzoek aan te 

dragen. Eerder al was het Diftar- beleid van de kant van de raad als mogelijk onderzoeksthema 

aangegeven.  Het  onderzoek is uitgevoerd door de heer T.T. Khanwalla, student bestuurskunde aan 

de Universiteit van Nijmegen 

1.2 Context 

De gemeente Lingewaard is niet de enige DIFTAR-gemeente in Nederland (AOO, 2004)1. In Nederland 

hebben in 2003 bijna 140 gemeenten een DIFTAR-systeem. De kenmerken van de gemeenten die in 

2003 een DIFTAR-systeem hanteren zijn kort beschreven in paragraaf 2.1. In figuur 1.1 vindt u de 

DIFTAR-kaart van Nederland.  

Een onderzoek van het Afval Overleg Orgaan (2004) toont aan dat de doelen die gemeenten 

nastreven met het DIFTAR-beleid veelal gericht zijn op gedragsverandering en verlaging van de 

kosten. Veel genoemde doelen zijn: 

- stimuleren van de gescheiden inzameling; 

- terugdringen van de hoeveelheid afval; 

- stimuleren van preventie; 

- veranderen van het aankoopgedrag van de burger; 

- belonen van goed scheidingsgedrag/ bestraffen van slecht scheidingsgedrag (de vervuiler 

betaalt); 

- verlagen van de kosten van gemeentelijk afvalbeheer. 

 

 

                                                            
1
 Zie litteratuurlijst  
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Ons evaluatieonderzoek van               Figuur 1.1 – DIFTAR-gemeenten (AOO, 2004).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

DIFTAR in de gemeente 

Lingewaard is gericht op  

milieudoelstellingen. In dat kader 

zal er niet alleen naar het gedrag 

van burgers worden gekeken, 

maar ook naar de neveneffecten 

die het beleid met zich mee kan 

brengen. Bijvoorbeeld de 

inzameltijd van het afval met 

vuilniswagens, hetgeen een effect 

heeft op de CO2 uitstoot van deze 

auto’s. 

Het DIFTAR-beleid valt binnen de 

gemeentelijke organisatie onder 

de afdelingen Ruimtelijk Beheer. 

en Financiën (belastingheffing). 

1.3 Theorie 

Beleidsevaluatie is een deelproces 

van het beleidsproces. Evaluaties 

vormen een wezenlijk onderdeel 

van het leervermogen van het 

openbaar bestuur. De 

praktijkkennis die binnen het 

openbaar bestuur zelf bestaat, is 

om diverse redenen 

ontoereikend. Deze kennis moet 

regelmatig worden aangevuld door evaluatieonderzoek (Hoogerwerf & Herweijer, 2003). 

Nadat een beleidsissue op de beleidsagenda komt wordt er beleid geformuleerd en vervolgens wordt 

het geïmplementeerd. De evaluatie dient na dit proces plaats te vinden en het kent dan ook in de 

beleidscyclus een laatste plek, zoals is te zien in figuur 1.2 (Sabatier, 2007). 

Dit onderzoek kan aangemerkt worden als een ex-post evaluatie, waarbij het de bedoeling is de 

beleidseffecten in kaart te brengen. Hoogerwerf en Herweijer (2003) ontwierpen hierbij een zestal 

stappen waarin de onderzoeker tot de gewenste uitkomst kan komen. Deze stappen zijn: 

• De voorbereidingsfase; 

• Het systematisch beschrijven van het beleid (en het beleidsveld); 

• Het bepalen in hoeverre aan de gestelde criteria wordt voldaan (de doelbereiking); 

• Het vaststellen van de effectiviteit; 

• Het verklaren van de beleidseffectiviteit; 

• De afrondingsfase. 
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In dit onderzoek wordt het stappenplan zoveel mogelijk aangehouden. 

Figuur 1.2 – De beleidscyclus: de plaats van de evaluatie in de beleidscyclus is achteraan (gebaseerd op 

Sabatier, 2007) 

1.4 Probleemstelling 

Nu de aanleiding en de context in kaart zijn gebracht kan er een probleemstelling worden 

geformuleerd. Deze bestaat uit een doelstelling, een hoofdvraag en enkele deelvragen. 

De doelstelling van dit onderzoek luidt: 

Inzicht krijgen in de beleidsresultaten ten aanzien van de milieudoelstellingen van DIFTAR, die 

enerzijds te maken hebben met de afvalscheiding en –preventie en anderzijds met de 

bewustwording van burgers met betrekking tot afval, teneinde te bezien in hoeverre de 

milieudoelstellingen worden behaald en een advies te schrijven om het milieuaspect zoveel 

mogelijk te verbeteren. 

Bovenstaande doelstelling gaat over drie aspecten van dit onderzoek. Ten eerste is het de bedoeling 

om in kaart te brengen wat de resultaten van het beleid zijn in de praktijk. Om dit te verwezenlijken 

zijn de milieudoelstellingen van het beleid in de bovenstaande doelstelling verwerkt. In paragraaf 

2.1.5 is toegelicht hoe de beleidsdoelstellingen tot stand zijn gekomen. In de tweede plaats gaat de 

doelstelling van dit onderzoek over het bekijken of deze doelstellingen al dan niet worden gehaald en 

tot slot is het de bedoeling om een advies te schrijven om het milieuaspect in het DIFTAR-beleid 

zoveel mogelijk te verbeteren. 

Om de doelstelling van dit onderzoek te operationaliseren wordt deze omgezet in een hoofdvraag en 

in deelvragen. Door middel van het beantwoorden van de deelvragen zal er ook een antwoord 

gegeven kunnen worden op de hoofdvraag. 
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De hoofdvraag luidt: 

In hoeverre worden de milieudoelstellingen van DIFTAR behaald in de jaren 2004 tot en 

met 2008, ten aanzien van enerzijds de afvalscheiding en –preventie en anderzijds de 

bewustwording van burgers met betrekking tot hun eigen afval en welk advies kan er 

worden geschreven om het milieuaspect in DIFTAR zoveel mogelijk te verbeteren? 

Door middel van deze vier deelvragen wordt de hoofdvraag beantwoord: 

1. Wat houdt het gedifferentieerde tariferingsysteem (DIFTAR) in?  

2. Wat is de ontwikkeling in de kwantitatieve gegevens die bij de verschillende 

afvalstromen horen in de jaren 2002 tot en met 2008? 

3. In hoeverre worden burgers meer bewust van hun eigen afval? 

4. Welk advies kan er worden geschreven om het milieuaspect in het gedifferentieerde 

tariferingsysteem zoveel mogelijk te verbeteren? 

1.5 Werkwijze en aanpak 

In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van verschillende methoden van onderzoek. De hoofd- en 

deelvragen zullen worden beantwoord door het verrichten van een documentenanalyse, een 

enquête onder de bewoners van de gemeente Lingewaard en interviews met betrokkenen. Voor de 

leesbaarheid van dit rapport is ervoor gekozen om de methodologische verantwoordingen op te 

nemen in bijlagen. Zie de bijlagen voor een operationalisatie van de methoden, een blauwdruk van 

de enquête- en interviewvragen, de uitwerking van de enquête en een verantwoording van de 

onderzoekspopulatie. 

1.6 Opbouw rapport 

Allereerst vindt er in hoofdstuk twee een analyse plaats. Hier zal in paragraaf 2.1 het DIFTAR-beleid 

nader worden toegelicht. Voorts wordt in paragraaf 2.2 en 2.3 geanalyseerd in hoeverre de 

milieudoelstellingen worden behaald. Tot slot wordt er in hoofdstuk drie een samenvatting gegeven 

van dit onderzoek, er wordt een antwoord gegeven op de hoofdvraag en er worden aanbevelingen 

gedaan. 

 



BEWUST VAN AFVAL: EEN BELEIDSEVALUATIE VAN HET MILIEUASPECT VAN DIFTAR concept 

 

7 | P a g i n a  

 

 

2 Analyse 

In dit hoofdstuk zal het begrip ‘DIFTAR’ meer betekenis krijgen. Allereerst wordt beschreven wat 

DIFTAR precies inhoudt en vervolgens wordt nader beschreven wat DIFTAR voor de gemeente 

Lingewaard betekent. Hier zal met name gefocust worden op de vraag wat beleidsbepalers hebben 

willen bereiken met het beleid en hoe hiermee is rekening gehouden door de beleidsmakers bij het 

formuleren van het beleid. Vervolgens zal er een overzicht worden gegeven van de huishoudelijke 

afvalinzamelingcijfers waarbij er gekeken zal worden in hoeverre er veranderingen optreden in de 

hoeveelheid huishoudelijk afval dat wordt ingezameld na de invoering van DIFTAR ten opzichte van 

voor de invoering van DIFTAR. Tot slot wordt er een analyse gemaakt van de praktijk. Hierbij komen 

de problemen aan bod die zich tijdens afvalinzameling voordoen en er wordt geanalyseerd in 

hoeverre burgers daadwerkelijk bewuster omgaan met hun afval al dan niet als gevolg van DIFTAR. 

2.1 Het systeem en zijn doelstellingen 

Het fenomeen DIFTAR is een afkorting van de woorden gedifferentieerd tariferen. Hierbij wordt er 

een koppeling gemaakt tussen het aanbieden van afval en de afvalstoffenheffing. Er bestaan 

verschillende varianten op dit systeem (AOO, 2004). Zo kan er afgerekend worden op volume, 

frequentie, gewicht of een dure zak. DIFTAR op volume houdt in dat een huishouden wordt 

afgerekend op de hoeveelheid afval in volume die het huishouden aanbiedt. DIFTAR op gewicht houdt 

in dat het huishouden wordt afgerekend op de hoeveelheid afval in gewicht dat het huishouden 

aanbiedt. De dure zak methode houdt in dat men alleen in speciale koopzakken het afval mag 

aanbieden. Hoe meer afval men heeft, hoe meer men dus zal moeten betalen. De 

frequentiemethode houdt in dat men per lediging betaalt. Zo bestaan er ook gemeenten die een 

combinatie hanteren van gewicht en frequentie of volume en frequentie. De laatstgenoemde 

combinatie is in de gemeente Lingewaard in 2004 gemeentebreed ingevoerd. 

2.1.1 Volume/frequentie 

In de gemeente Lingewaard is het DIFTAR-systeem gebaseerd op volume en frequentie (Voorstel 

harmonisatie afvalinzameling, 2002). Ieder huishouden, wonende in laagbouw betaalt een bedrag 

dat bestaat uit een variabele- en een vast component. De variabele component houdt in dat men per 

lediging een vast bedrag betaalt dat afhankelijk is van de grootte van de container. De container mag 

iedere week langs de stoep worden gezet om geleegd te worden, maar dit hoeft niet. Zo kan de 

burger invloed hebben op zijn of haar eigen afvalstoffenaanslag. Daarnaast wordt er ook een jaarlijks 

vast bedrag betaald, dat dient voor de financiering van de algemene voorzieningen, zoals de glas- en 

kledingbakken. Sinds 1 januari 2009 is er in een gedeelte van de hoogbouwwoningen ook dit DIFTAR-

systeem geïmplementeerd. Een lediging hierbij gaat via een verzamelcontainer die bij iedere lediging 

een speciale pas leest (die gekoppeld is aan een bepaald huishouden) en zo registreert wanneer en 

hoe vaak een huishouden het afval deponeert. Hoogbouw die niet is voorzien van een dergelijke 

verzamelcontainer werkt nog steeds met de zogenaamde ‘betonbox’. Het tarief voor de afvalstoffen 

is daarbij afhankelijk van de grootte van het huishouden. De betonbox wordt in dit onderzoek verder 

buiten beschouwing gelaten, omdat deze buiten DIFTAR valt. 
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2.1.2 Duo-container 

Het type container dat wordt gebruikt bij de laagbouw woningen in de gemeente Lingewaard is een 

duo-container. Deze container bestaat uit twee delen die worden gescheiden door een tussenschot. 

De bedoeling is dat de gebruiker van de duo-container een deel gebruikt voor het GFT-afval en het 

andere deel voor het restafval. Iedere huishouden met een duo-container kan kiezen tussen vier 

varianten die te onderscheiden zijn op inhoud. Hierbij is het mogelijk om een bak van 280 liter of 180 

liter te nemen. Daarnaast is met mogelijk voor huishoudens met relatief weinig groente-, fruit- en 

tuinafval om het GFT gedeelte te verkleinen. 

De tarieven per 1 januari 2010 (ongewijzigd vanaf invoering) van DIFTAR-huishoudens in de gemeente 

Lingewaard zijn als volgt (website gemeente Lingewaard, 2009): 

Tabel 2.1 – Tarieven afvalstoffenheffing 

Type container  Variabel component:   Vast component:

 bedrag per lediging   Jaarlijks bedrag 

Laagbouw 

280 liter duo-container   € 3,30     € 104,00 

280 liter duo-container, 

met 50 liter gft-inzetbak  € 2,90     € 104,00 

180 liter duo-container   € 2,50     € 104,00 

180 liter duo-container, 

met 35 liter gft-inzetbak  € 2,25     € 104,00 

Hoogbouw         

Per klepopening/storting  € 0,80     € 104,00 

2.1.3 Scheidingsmogelijkheden 

De gemeente Lingewaard heeft verschillende mogelijkheden waarmee huishoudens hun afval 

gescheiden kunnen aanbieden (Afvalwijzer Lingewaard, 2009). De verschillende afvalstromen zijn 

groente-, fruit- en tuinafval (GFT), papier en karton, glas, kunststoffen (plastic), textiel, bruin- en 

witgoed, metalen, snoeihout, grofvuil, chemisch afval en restafval. GFT-afval en restafval kunnen in 

de duo-container of verzamelcontainer worden aangeboden. Chemisch afval kan één maal per 

maand worden aangeboden bij een gifbus zonder extra betaling. De gifbus is te vinden op negen 

plekken in de gemeente. Wit- en bruingoed, oude metalen en snoeihout kan men één maal per 

maand zonder extra betaling laten ophalen, mits dit van tevoren aan de gemeente wordt gemeld. 

Voor snoeihout geldt een maximum van 1 m³. Glas en textiel kunnen in speciale bakken worden 

aangeboden die te vinden zijn bij supermarkten. Oud papier en karton wordt maandelijks opgehaald 

en kadavers kunnen gebracht of opgehaald worden. Grofvuil wordt iedere maand tegen betaling 

opgehaald (max. 1 m³ voor € 17,50). Dit dient vooraf aangegeven te worden. Tot slot bestaat sinds 
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2009 de mogelijkheid om kunststofverpakkingen zonder extra betaling gescheiden aan te bieden in 

speciale plastic zakken. Deze zakken worden één maal per maand opgehaald. 

2.1.4 Waarom gedifferentieerd tariferen? 

Bij het samengaan van de gemeenten Bemmel, Gendt en Huissen in 2001 moest de gemeente 

Lingewaard onder meer nadenken over de harmonisatie van de afvalstoffenheffing. Wettelijk is 

voorgeschreven dat bij een gemeentelijke herindeling de tarieven binnen de gemeente op één lijn 

dienen te komen. Dit was dan ook de directe aanleiding voor de gemeente om gemeentebreed een 

nieuw systeem te introduceren. Daarnaast beargumenteert de gemeente in het beleidsvoorstel/-

besluit van burgemeester en wethouders (2002) dat er vanuit doelmatigheid en organisatorische 

overwegingen wenselijk is te komen tot één inzamelstructuur. In dit beleidsdocument is geen 

heldere milieudoelstelling geformuleerd. Er ontbreekt een heldere beargumentering wat men exact 

met het beleid wil bereiken. In feite is het document een beleidsvoorstel dat is goedgekeurd door de 

raad en college en vervolgens is geïmplementeerd. Het beleidsdocument schenkt aandacht aan 

zowel de kosten(-reductie) van het in te voeren beleid als de te bereiken milieudoelstellingen. De 

milieudoelstellingen worden echter niet expliciet in het beleidsdocument genoemd. Hierdoor 

worden deze ook niet gekwantificeerd, waardoor het onmogelijk wordt om te meten of, en in welke 

termijn, de doelstellingen behaald dienen te worden. Een eventuele kostenreductie komt als 

doelstelling meer naar voren dat een verbetering van het milieu. 

De belangrijkste citaten uit het beleidsdocument waar impliciet de milieudoelstellingen aan ontleend 

kunnen worden, zijn de volgende (Voorstel harmonisatie afvalinzameling, 2002): 

“[…] om de burgers meer bij de afvalinzameling te betrekken en hen bewuster te maken van het 

ontstaan van hun afval is een financiële stimulans in de afvalstoffenheffing in te bouwen.” 

 “De twee meest genoemde redenen om de invoering van DIFTAR te overwegen zijn: 

1. Rechtvaardiger kostenverdeling en daarmee voldoen aan het principe “de vervuiler betaalt”; 

2. Stimuleren van afvalscheiding en –preventie.” 

In de interviews met de beleidsambtenaar, heffingsambtenaar en wethouder werd bevestigd dat de 

milieudoelstellingen niet zijn gekwantificeerd geformuleerd en daardoor niet meetbaar zijn. Zowel de 

beleidsambtenaren als de wethouder geven aan dat het doel van het beleid is om de inwoners van 

de gemeente het huishoudelijk afval beter te laten scheiden. De beleidsambtenaar en 

heffingsambtenaar geven ook aan dat het milieu zo min mogelijk aangetast dient te worden en dat 

het afval beperkt moet worden.  

Tevens werd aangegeven aan dat het beleid in het leven is geroepen als gevolg van het principe “de 

vervuiler betaalt”. Geen van de geïnterviewden geeft zelf aan dat het bewustmaken van burgers van 

hun eigen afval een doelstelling van het beleid is, maar zij onderschrijven deze doelstelling wel 

wanneer dit door de interviewer aan hen wordt voorgelegd. De wethouder benadrukt dat er ten tijde 

van de beslissing over DIFTAR, vanuit de raad uit milieuoverwegingen werd gehandeld. De 

beleidsambtenaar geeft aan dat de kostenbesparing ten tijde van beleidsformulering een belangrijke 

rol heeft gespeeld. Dit gegeven wordt ook benadrukt in het 213a onderzoek van de gemeente2. In dit 

onderzoek wordt het DIFTAR-beleid geëvalueerd op doeltreffendheid. Het milieuaspect wordt hier 

                                                            
2
 Artikel 213a verwijst naar de Gemeentewet en is een doelmatigheidsonderzoek dat intern wordt uitgevoerd. 
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slechts zijdelings aangekaart. Het onderzoek focust zich voornamelijk op de vraag of de 

kostenreductie al dan niet is gerealiseerd. 

2.1.5 Conclusie 

Wat duidelijk naar voren komt is dat er voornamelijk vanuit het milieuoogpunt en het 

rechtvaardigheidsbeginsel de beslissing is genomen om DIFTAR in te voeren. Bij het formuleren van 

het beleid echter, heeft er geen kwantificering van van doelenl plaatsgevonden. Er is geen 

kwantitatieve doelstelling opgenomen waar het beleid op geëvalueerd kan worden. Nadat de 

beslissing is gevallen voor de harmonisatie van het afval inzamelbeleid is er voornamelijk gekeken 

naar de mogelijkheden om kosten te besparen. De onduidelijkheid over wat er precies met DIFTAR 

bereikt dient te worden wordt bevestigd in de gevoerde gesprekken, waarin verschillend wordt 

geantwoord op de vraag wat de milieudoelstellingen van DIFTAR zijn en wat de waarde van deze 

doelstellingen is in relatie tot bijvoorbeeld een kostenreductie. Ook eerder evaluatieonderzoek 

bevestigt dit gegeven. 

Door de informatie uit het beleidsdocument en de interviews naast elkaar te leggen kunnen de 

volgende doelstellingen van DIFTAR ten aanzien van het milieu worden geformuleerd: 

1. Stimuleren van afvalscheiding en –preventie. 

2. Burgers bewuster maken van het ontstaan van hun eigen afval. 

Deze doelstellingen zullen in dit onderzoek getoetst worden. Vanwege het ontbreken van een 

kwantitatieve norm, zal er per doelstelling in redelijkheid worden bekeken of deze wordt gehaald. In 

deze zin houdt het begrip redelijkheid in dat de rekenkamercommissie door middel van argumentatie 

plausibel kan maken of de doelstellingen al dan niet worden gehaald of worden benaderd.  

2.2 Hoeveelheden huishoudelijk afval 

Nu de te toetsen doestellingen in kaart zijn gebracht kunnen de verzamelde data ten aanzien van de 

doelstellingen worden geanalyseerd. Allereerst worden de cijfers gepresenteerd van de belangrijkste 

afvalstromen. Doelstelling één geeft aan dat het DIFTAR-beleid tot doel heeft om afvalscheiding- en 

preventie te stimuleren. Door te analyseren of er een afname van het huishoudelijk afval is na de 

invoering van DIFTAR zal voor een deel duidelijk worden of de inwoners van Lingewaard bewogen zijn 

om hun afval beter te scheiden en te verminderen.  

2.2.1 Toelichting figuren 

In de figuren 2.1 tot en met 2.3 is de hoeveelheid huishoudelijk afval in kilogram per inwoner 

gepresenteerd over de jaren 2002 tot en met 2008 van de grootste afvalstromen. In de jaren 2002 en 

2003 was DIFTAR nog niet gemeentebreed ingevoerd, maar in Huissen bestond dit systeem al wel. 

Deze jaren zijn in de tabel toegevoegd om een vergelijking te kunnen maken tussen de jaren voor en 

de jaren na de invoering van DIFTAR. De cijfers van 2009 zijn niet meegenomen, omdat deze ten tijde 

van het onderzoek niet beschikbaar zijn. Dit betekent ook dat in de cijfers de kunststofverpakkingen 

en de verzamelcontainers niet zijn meegenomen. De cijfers zijn afkomstig van de gemeente 

Lingewaard. 
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2.2.2 Totale hoeveelheid huishoudelijk afval 

De totale huishoudelijk afvalstroom bestaat uit de stromen GFT-afval, snoeihout/tuinafval, textiel, 

glas, grof huishoudelijk afval, oud papier en restafval. In figuur 2.1 is een duidelijke afname waar te 

nemen vanaf het jaar 2004. Er vindt van het jaar 2003 op 2004 een daling plaats van 6,3%. De 

hoeveelheid huishoudelijk afval stabiliseert zich in de jaren daarna rond 403 kilogram per inwoner.  

De figuren 2.2 en 2.3 laten een uitsplitsing zien van de totale hoeveelheid afval in de verschillende 

componenten.  

Figuur 2.1 – Totale hoeveelheid huishoudelijk afval 

 

Ten aanzien van het restafval (figuur 2.2) is te zien dat er van het jaar 2003 naar het jaar 2004 een 

daling plaatsvindt van 14,5% naar 191,19 kilogram per inwoner. Dit aantal corrigeert zich in de jaren 

daarna licht naar boven tot 204,34 kilogram per inwoner.  

Figuur 2.2 – Restafval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In figuur 
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2.3 zijn de belangrijkste afvalstromen apart opgenomen. Het zijn zes figuren die in deze rapportage 

zijn opgenomen, omdat bij een aantal stromen namelijk goed te zien is dat er een toename of 

afname plaats vindt na de invoering van DIFTAR. Bij de afvalstromen ‘oud papier’ en 

‘snoeihout/tuinafval’ vind er een toename plaats vanaf het jaar 2004. ‘Snoeihout/tuinafval’ neemt 

van 2003 tot en met 2008 toe met 51,9%, bij ‘oud papier’ is dit percentage 10,9%. De stromen ‘GFT-

afval’ en ‘grof huishoudelijk afval’ nemen beide af met respectievelijk 30,7% en 58,2%. De stromen 

‘kleding/textiel’ en ‘glas’ tonen geen grote verschillen na de invoering van DIFTAR. 

Figuur 2.3 – De belangrijkste afvalstromen. Van boven tot beneden: oud papier, glas, kleding/textiel, grof 

huishoudelijk afval, snoeihout/tuinafval, GFT-afval  
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2.2.3 Conclusie 

Uit de cijfers blijkt dat de totale afvalproductie in zijn geheel is afgenomen, hetgeen direct na de 

invoering van DIFTAR is gebeurd. De afname in totale hoeveelheid afval is deels te verklaren door de 

afname in GFT-afval, in grof huishoudelijk afval en in restafval. Daarnaast is te zien dat oud papier en 

snoeihout/tuinafval in kilogram per inwoner toenemen, daar waar de overige stromen glas en 

kleding/textiel nagenoeg gelijk blijven. De hypothese is dat de veranderingen die plaatsvinden na 

2003 voor een groot deel toe te schrijven zijn aan DIFTAR. Nadat ook de bevindingen van DIFTAR in de 

praktijk aan bod zijn gekomen in paragraaf 2.3, zal er in paragraaf 2.3.3 nader worden ingegaan op de 

achtergronden van deze cijfers. 

2.3 De praktijk van DIFTAR 

Nu de huishoudelijke afvalcijfers in kaart zijn gebracht, wordt er gekeken naar DIFTAR in de praktijk. 

Er zal eerst worden beschreven hoe het ophalen van het huishoudelijk afval in zijn werk gaat en 

tegen welke problemen de uitvoerders aanlopen. Vervolgens wordt er gekeken in hoeverre burgers 

al dan niet bewuster omgaan met hun afval na de invoering van DIFTAR en waarom zij dit wel of niet 

doen. 

2.3.1 De inzameltijd 

Zoals eerder is beschreven kent het milieuaspect van DIFTAR in het kader van de 

beleidsdoelstellingen twee specifieke doelen: afvalpreventie en –scheiding en bewustwording van 

afvalproductie door de inwoners van Lingewaard. In de inleiding is aangekaart dat deze 

doelstellingen niet de enige zijn waar DIFTAR een effect op heeft. Een derde milieuaspect waar DIFTAR 

zijn weerslag op heeft is de inzameltijd van het afval. Om de duo-container en de verzamelcontainer 

te ledigen rijden er één maal per week speciale vrachtwagens van het afval inzamelbedrijf rond in de 

gemeente. Hoe minder vaak mensen hun container aanbieden om te ledigen, hoe korter de 

inzameltijd is van de vrachtwagens. Daarnaast is het van belang dat er geen onnodige problemen 

ontstaan bij het ledigingproces. Wanneer de inzameltijd korter is, dan heeft dit een positief effect op 

de CO2-uitstoot van de vrachtwagens. In de eerste plaats heeft er door de harmonisering van het 
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afvalbeleid en de invoering van DIFTAR een afname plaats gevonden van het totaal aantal 

vrachtwagens dat het afval wekelijks inzamelt. Daarnaast hebben deze vrachtwagens een kortere 

inzameltijd gekregen, omdat er wekelijks minder containers worden aangeboden. Deze zaken zijn 

naar ons werd meegedeeld, volledig te danken aan het DIFTAR-beleid. Daaraan werd toegevoegd dat 

er een negatief effect op de inzameltijd bestaat, doordat de 10- 15 % van de bakken te  vol wordt 

aangeboden en daardoor moeilijk te ledigen is.  

 

2.3.2 Bewonersenquête 

Om de relatie aan te kunnen tonen tussen DIFTAR en de afname en vermindering van huishoudelijk 

afval is een analyse van de cijfers en het interviewen van een aantal betrokkenen onvoldoende. Het 

beleid richt zich op de inwoners van de gemeente Lingewaard. Om te weten of het beleid 

daadwerkelijk invloed heeft op hun gedrag is het nodig dat de inwoners gevraagd wordt of zij 

bewuster zijn geworden van hun eigen afvalproductie en of de invoering van DIFTAR ervoor zorgt dat 

zij de productie van hun afval minderen en het afval beter scheiden. Hiervoor is er een enquête 

uitgeschreven aan een representatieve groep inwoners van de gemeente Lingewaard. Zoals eerder 

vermeld in hoofdstuk één is de uitgebreide statistische analyse en verantwoording, evenals een 

blauwdruk van de enquête te vinden in de bijlagen.  

In de enquête is aan de inwoners gevraagd of zij verschillende vragen over hun aanbiedgedrag willen 

beantwoorden. De vragen zijn in te delen in drie categorieën: 

1. Afval scheiden; 

2. Afval verminderen; 

3. Kennis van het heffingsysteem. 

Wanneer het gaat om afval scheiden kan er gezegd worden dat de meeste inwoners het afval goed 

scheiden. Bij de verschillende afvalstromen (GFT-afval, papier en karton, glas, kunststoffen (plastic), 

textiel, bruin- en witgoed (elektronica), metalen, snoeihout, grofvuil en chemisch afval) wordt het 

afval door 85,1% tot en met 100% van de inwoners meestal of altijd gescheiden. Zoals eerder 

vermeld is er sinds augustus 2009 de mogelijkheid om plastic gescheiden aan te bieden. In de 

enquête is dus nadrukkelijk de afvalstroom plastic meegenomen. 

Wanneer er gevraagd wordt naar de redenen voor het scheiden van het afval dan wordt als 

voornaamste reden het milieu genoemd; 84,8% van de mensen geeft aan het afval te scheiden 

vanwege milieu gerelateerde redenen. Naast milieu speelt het financiële aspect ook een belangrijke 

rol (76,7% vindt dit belangrijk) en men vindt daarnaast dat afval scheiden een kleine moeite is ( 79,1 

%). 

De mensen die hun afval niet scheiden geven aan dat dit vooral komt doordat er te weinig 

mogelijkheden zijn om het afval gescheiden aan te bieden (44,2%) en doordat de verzamelpunten 

van sommige afvalstromen te ver weg zijn (42,3%). Relatief weinig mensen geven aan dat ze afval 

scheiden te veel moeite vinden of dat het milieu hen niet interesseert. 

Het verminderen van afval houdt de inwoners van de gemeente Lingewaard ook bezig. Bijna de helft 

van de inwoners (47,7%) houdt zich bezig met het composteren van organisch afval, houdt rekening 
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met het verpakkingsmateriaal bij het doen van boodschappen en/of deponeert wel eens het afval 

illegaal. 

De redenen die worden gegeven om de afvalproductie te verminderen liggen in dezelfde lijn als de 

redenen om het afval te scheiden. 83,3% van de mensen die hun afvalproductie vermindert geeft aan 

dat het financiële voordeel belangrijk is. Daarnaast geeft 92,7% aan dat het milieu belangrijk is 

wanneer het gaat om afval vermindering. 

Ten aanzien van de kennis van het heffingsysteem onder de inwoners van de gemeente kan gezegd 

worden dat mensen niet goed op de hoogte zijn van de tarieven van de afvalstoffenheffing. Meer 

dan de helft van de mensen weet niet wat zij betalen en het grootste deel daarvan schat het bedrag 

te laag in. Dit gegeven speelt zich voornamelijk af bij laagbouw, waarbij er verschillende tarieven 

gelden voor verschillende typen containers (zie paragraaf 2.1.2). Dit kan ervoor zorgend at bewoners 

gemakkelijker het afval aanbieden dan wanneer zij wel op de hoogte zouden zijn van het tarief. Bij 

hoogbouw weet 75% van de mensen wat zij betaalt per lediging. 

Wat betreft de informatievoorziening geeft 30% van de geënquêteerden aan dat zij niet goed zijn 

voorgelicht over het gedifferentieerde heffingsysteem. 

In de enquête zijn ook een aantal directe stellingen gepresenteerd waar de geënquêteerden konden 

aangeven in hoeverre zij vinden dat het gedifferentieerd tariferen invloed heeft op het ‘afvalgedrag’. 

Zo blijkt dat 45,9% van de mensen aangeeft dat zij na invoering van het nieuwe betalingssysteem 

beter gebruik is gaan maken van de gratis ophaalmogelijkheden van afval, zoals oud papier, wit en –

bruingoed et cetera. Meer dan de helft van de mensen geeft aan dat ze daadwerkelijk bewuster zijn 

geworden in de omgang met het afval. 

Het huidige heffingsysteem wordt door de geënquêteerden gemiddeld beoordeeld met een ruime 7, 

waarbij er een kleine 12% een onvoldoende gaf en het vaakst voorkomende cijfer een 8 is. 

2.3.3 Vergelijking enquêteresultaten en cijfers huishoudelijk afval 

Door de resultaten van de verschillende cijfers te vergelijken met de enquêteresultaten kan er 

geanalyseerd worden in hoeverre het DIFTAR-beleid zijn doelstellingen haalt. Dit gebeurt per 

afvalstroom waarbij zowel de cijfers zijn geanalyseerd in paragraaf 2.2, als de reacties van  de 

bewoners die zijn ondervraagd. 

Bij de stromen oud papier en snoeihout/tuinafval is in de cijfers een stijging te zien. De 

enquêteresultaten laten zien dat een overgrote meerderheid het oud papier en snoeihout/tuinafval 

gescheiden aanbiedt. Bij de stromen glas en kleding/textiel hebben geen grote veranderingen 

plaatsgevonden. De enquêteresultaten geven aan dat de meeste mensen glas gescheiden inleveren. 

De verklaring van de stroom glas kan liggen in de veronderstelling dat glas voor de invoering van 

DIFTAR al goed gescheiden werd (Gemeente Lingewaard, 2007). Hetzelfde geldt voor de stroom 

kleding/textiel. Deze stroom vertoont echter wel enige fluctuatie. Deze lichte fluctuatie kan 

veroorzaakt worden door de economische situatie. Bij economische voorspoed (2004-2006) wordt er 

meer kleding ingeleverd dan bij een economische crisis (2008). Ook voor deze stroom geldt wel dat 

de meeste mensen kleding gescheiden aanbieden. De stromen GFT-afval en grof huishoudelijk afval 

tonen een daling. De enquêteresultaten laten zien dat een ruime meerderheid grof huishoudelijk 

afval gescheiden inlevert. De daling kan worden veroorzaakt door het feit dat er voor het aanbieden 
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van grof huishoudelijk afval extra betaald dient te worden. De inwoners van de gemeente zouden 

bijvoorbeeld bewust minder grof huishoudelijk afval kunnen produceren. Daarnaast wordt er vanaf 

2005 een gering deel van het grof huishoudelijke afval gerubriceerd onder de noemer restafval. 

Hierdoor wordt ook een gedeelte van de daling verklaard. De GFT-afvalstroom toont ook een daling. 

Bij deze stroom blijkt dat nagenoeg alle inwoners van de gemeente GFT-afval gescheiden aanbieden. 

In het 213a onderzoek wordt ook al vastgesteld dat het GFT-afval ook al voor de invoering van DIFTAR 

door de meeste mensen gescheiden werd aangeboden. De vermindering die bij deze stroom 

plaatsvindt tot aan 2008 is voor een gedeelte te verklaren doordat meer mensen na de invoering van 

DIFTAR hun afval gingen composteren. Daarnaast kan het voor een gedeelte verklaard worden door 

de stijging van snoeihout en tuinafval. In plaats van dat het snoeihout in de duo-container werd 

gedeponeerd, kon men het vanaf 2004 gratis aanbieden als aparte stroom. In de enquête blijkt ook 

dat de totale afname van afval gedeeltelijk is toe te schrijven aan (zoals zojuist genoemd) het 

composteren van organisch afval, het rekening houden met het verpakkingsmateriaal bij het doen 

van boodschappen en het illegaal storten van afval. 

2.3.4 Conclusie 

Ten aanzien van de bewonersenquête blijkt dat DIFTAR in de gemeente Lingewaard een positieve 

invloed heeft op het aanbiedgedrag van de inwoners van de gemeente Lingewaard. De verschillende 

afvalstromen worden over het algemeen goed gescheiden en een groot gedeelte van de inwoners 

geeft aan dat DIFTAR hun aanbiedgedrag op een positieve manier beïnvloedt. Er is echter nog veel 

winst te behalen. Weinig mensen zijn op de hoogte wat zij betalen per lediging en een grote groep 

vindt dat zij niet goed is voorgelicht over het heffingsysteem. Ook zijn er mensen die vinden dat er te 

weinig mogelijkheden zijn om het afval aan te bieden en dat verzamelpunten te ver weg zijn. De 

conclusies die verbonden worden aan de vergelijking van de enquêteresultaten en de cijfers van het 

huishoudelijk afval worden gepresenteerd in het laatste hoofdstuk. Er wordt dan een antwoord 

gegeven op de hoofdvraag. 
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3 Conclusie 

In dit hoofdstuk wordt er teruggeblikt op dit onderzoek en worden de laatste conclusies getrokken. 

Allereerst zal er een samenvatting worden gegeven en vervolgens zal er een antwoord worden 

gegeven op de hoofdvraag. Voorts zullen er aanbevelingen worden gepresenteerd om het DIFTAR-

beleid, daar waar het nodig en mogelijk is, zoveel mogelijk te verbeteren.  

3.1 Samenvatting 

Dit onderzoek is uitgevoerd door de rekenkamercommissie van de gemeente Lingewaard naar 

aanleiding van een gesprek met een inwoner van de gemeente en nadat de raad DIFTAR als mogelijk 

onderzoeksthema had aangegeven. In dit onderzoek is bekeken in hoeverre de milieudoelstellingen 

van het DIFTAR-beleid gehaald worden. Om dit te meten zijn de beleidsdocumenten geanalyseerd, is 

er gebruik gemaakt van eerder verricht onderzoek en zijn betrokkenen geïnterviewd. Daarnaast is er 

een enquête uitgeschreven aan een representatieve groep van de inwoners van de gemeente. 

DIFTAR werd ingevoerd met verschillende bedoelingen. Vanuit de politiek is voornamelijk vanuit het 

milieuoogpunt en het rechtvaardigheidsbeginsel de beslissing genomen om DIFTAR in te voeren. Bij 

het formuleren van het beleid echter, is er geen kwantitatieve doelstelling opgenomen waar het 

beleid op geëvalueerd kan worden. Nadat de beslissing is gevallen voor de harmonisatie van het afval 

inzamelbeleid is er voornamelijk gekeken naar de mogelijkheden om kosten te besparen. De 

onduidelijkheid in wat er precies met DIFTAR bereikt dient te worden wordt bevestigd in de gevoerde 

gesprekken. 

De volgende doelstellingen van DIFTAR ten aanzien van het milieu worden geformuleerd: 

1. Stimuleren van afvalscheiding en –preventie. 

2. Burgers bewuster maken van het ontstaan van hun eigen afval. 

Uit de cijfers blijkt dat de  afvalproductie in zijn geheel is afgenomen, hetgeen direct na de invoering 

van DIFTAR is gebeurd.  De afname in de totale hoeveelheid afval is deels te verklaren door de 

afname in GFT-afval, in grof huishoudelijk afval en in restafval. Daarnaast is te zien dat oud papier en 

snoeihout/tuinafval in kilogram per inwoner toenemen, daar waar de overige stromen glas en 

kleding/textiel nagenoeg gelijk blijven. 

Ten aanzien van de bewonersenquête blijkt dat DIFTAR in de gemeente Lingewaard een positieve 

invloed heeft op het aanbiedgedrag van de inwoners van de gemeente Lingewaard. De verschillende 

afvalstromen worden over het algemeen goed gescheiden en een groot gedeelte van de inwoners 

geeft aan dat DIFTAR hun aanbiedgedrag op een positieve manier beïnvloedt. Er is echter nog veel 

winst te behalen. Weinig mensen zijn op de hoogte wat zij betalen per lediging en een grote groep 

vindt dat zij niet goed is voorgelicht over het heffingsysteem. Ook zijn er mensen die vinden dat er te 

weinig mogelijkheden zijn om het afval aan te bieden en dat verzamelpunten te ver weg zijn. 
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3.2 DIFTAR werkt, maar het kan  beter 

Nu de deelconclusies in kaart zijn gebracht kan er een antwoord gegeven worden op de hoofdvraag. 

De hoofdvraag luidt: 

In hoeverre worden de milieudoelstellingen van DIFTAR behaald in de jaren 2004 tot en met 

2008, ten aanzien van enerzijds de afvalscheiding en –preventie en anderzijds de 

bewustwording van burgers met betrekking tot hun eigen afval en welk advies kan er worden 

geschreven om het milieuaspect in DIFTAR zoveel mogelijk te verbeteren? 

3.2.1 DIFTAR zorgt voor scheiden en verminderen 

Wanneer er gekeken wordt naar de cijfers van het restafval dan kan er geconcludeerd worden dat er 

vanaf het jaar 2004 een duidelijke daling plaatsvindt. Vanaf 2005 wordt er een gering deel van het 

grof huishoudelijke afval gerubriceerd onder de noemer restafval. Hierdoor wordt de lichte correctie 

die zich na 2004 voltrekt gedeeltelijk verklaard. Echter, gegeven de analyse in paragraaf 2.3.2 en 

2.3.3, waaruit blijkt dat de meeste inwoners van de gemeente Lingewaard na de invoering van DIFTAR 

het afval beter scheiden en bezig zijn met afvalvermindering, kan in redelijkheid gezegd worden dat 

de daling van het restafval voor het grootste deel te danken is aan het gevoerde beleid: enerzijds 

door de bevordering van afvalscheiding en anderzijds door het verminderen van afval. Wanneer er 

gekeken wordt naar de totale afvalproductie, dan wordt dit gegeven bevestigd: de totale 

afvalproductie is na de invoering van DIFTAR significant afgenomen. Ook hier kan geconcludeerd 

worden dat dit voor een groot gedeelte te danken is aan het gevoerde beleid. 

3.2.2 DIFTAR zorgt voor bewustwording 

De bewustwording van de inwoners van de gemeente Lingewaard ten aanzien van hun eigen afval is 

iets wat abstract is en niet eenduidig te meten is. In dit onderzoek is de bewustwording van burgers 

gemeten op twee manieren. Ten eerste is er gekeken of burgers meer inspanning vertonen om zich 

met het afval bezig te houden na de invoering van DIFTAR. Er wordt hierbij verondersteld dat 

bewustwording gelijk staat aan actie. Met ander woorden: wanneer de inwoners van Lingewaard 

meer bewust worden van hun eigen afvalproductie, dan zullen zij ervoor zorgen dat ze het afval 

beter gaan scheiden en daarnaast proberen om het afval te verminderen. Deze vragen zijn in feite al 

eerder in dit rapport beantwoord. Als aanvulling hierop is aan de burgers op verschillende manieren 

ook direct gevraagd of zij bewuster zijn geworden van hun eigen afvalproductie als gevolg van DIFTAR 

(paragraaf 2.3.2). Hieruit blijkt dat op beide punten (1. actie als gevolg van bewustwording en 2. een 

directe beantwoording van bewustwordingsvragen) een meerderheid als gevolg van het DIFTAR-

beleid bewuster is geworden van de productie van hun eigen afval. 

3.2.3 Kritische kanttekeningen: beleidsdoelstellingen, duo-container en communicatie 

Naast de positieve bevindingen ten aanzien van het effect van DIFTAR zijn er ook enkele kritische 

kanttekeningen te maken. Deze zijn gebaseerd op voorgaande analyse en   op  suggesties van 

geënquêteerden bij het invullen van de enquête. 

Er zijn in de beleidsdocumenten geen heldere doelstellingen opgenomen. Dit zorgt ervoor dat er 

binnen de gemeentelijke organisatie niet duidelijk is wanneer het beleid al dan niet als succesvol 

bestempeld kan worden.  
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Ten aanzien van de uitvoering kan gezegd worden dat er inzameltijd verloren gaat door aanbod van 

te volle duo- containers. Dit komt voor bij 15%-20% van de huishoudens. 

Ten aanzien van de communicatie is gebleken dat 30 % van de geënquêteerden van mening is niet 

goed voorgelicht te zijn over het gedifferentieerde heffingensysteem.  

Sommige inwoners van de gemeente geven aan dat er te weinig voorzieningen zijn om het afval 

gescheiden aan te bieden en dat sommige voorzieningen te ver weg zijn. Zoals beschreven 2.1.3 is er 

bij iedere stroom, met uitzondering van glas, textiel en chemisch afval, de mogelijkheid om het afval 

op te laten halen door de gemeente.  

Dat het beter kan wordt bevestigd door uitkomsten van een gemeentelijke benchmark onderzoek 

van 2008. De gemeente Lingewaard scoort daarin op milieuprestaties  10 % lager dan het gemiddelde 

van gemeenten van vergelijkbare grootte. Hierbij wordt aangetekend dat ook de kosten 6 % lager 

dan het gemiddelde uitkomen.
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