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De afvalscheidingsresultaten van 2016 

Inleiding: 

Om de Rijksdoelstelling van 75
0

A afvalscheiding in 2020 te behalen, zijn we per 1 januari 2017 van start 
gegaan met het nieuwe afvalinzamelsysteem. 

In de aanloop naar deze nieuwe manier van inzamelen is uitgebreid over afval scheiden gecommuniceerd 
en is veel contact geweest met bewoners. Bewoners hebben hier gehoor aan gegeven en zijn al in 2016 
actief met afvalscheiding aan de slag gegaan, zo blijkt uit de positieve resultaten. 

Met deze informatiebrief informeren wij u graag over de gerealiseerde afvalscheidingsresultaten van het 
afgelopen jaar. 

Scheidingspercentage 

In onderstaande tabel wordt het scheidingsresultaat van de afgelopen 5 jaar weergegeven
1

. Het betreft de 
totale hoeveelheid ingezameld afval inclusief de milieustraat. 
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Tabel 1: Scheidingspercentage 2012 - 2016 

In 2016 is een scheidingspercentage van 60
0

Zo gerealiseerd, een stijging van bijna 30

Zo ten opzichte van het 
jaar daarvoor en daarmee de sterkste stijging van de afgelopen 5 jaar. 
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1 De hoeveelheden voor 2016 zijn voorlopig. Kleine wijzigingen voorbehouden. 



Kilogram per inwoner per jaar 
Het aantal inwoners van de gemeente Woerden is ook het afgelopen jaar toegenomen. Het is daarom 
zinvol te kijken naar de hoeveelheid afval per inwoner per jaar. In onderstaande tabel wordt ingezoomd op 
de resultaten van de afgelopen 2 jaar. 

2015 2016 Verschil 

Restafval 207,8 194,2 -13,5 
Herbruikbare grondstoffen 279,3 292,3 13,0 
Totaal 487,1 486,6 -0,5 

Tabel 2: Kilogram per inwoner 2015 - 2016 

De hoeveelheid restafval die een bewoner per jaar produceert is met 13,5 kg afgenomen terwijl de 
ingezamelde hoeveelheid recyclebare grondstoffen met 13 kg is toegenomen. De totale hoeveelheid afval 
per inwoner is daarmee licht afgenomen. 

Verschuivingen 
Onderstaande tabel geeft weer hoe de reductie van de hoeveelheid restafval tot stand is gekomen. Veel 
herbruikbare grondstoffen die voorheen bij het restafval terecht kwamen worden nu gescheiden 
ingezameld. 
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Tabel 3: Uitsplitsing afname hoeveelheid (kg) restafval 

Uit de tabel blijkt dat met name de hoeveelheid gescheiden ingezamelde GFT en Plastic-
Metaalverpakkingen en Drankenkartons (PMD) sterk is toegenomen. De hoeveelheid (gescheiden 
ingezameld) oud papier per inwoner neemt licht af. Uit een analyse van het ingezamelde restafval blijkt dat 
ook de hoeveelheid oud papier dat nog in het restafval zit is gedaald. Een verklaring hiervoor is de 
toenemende digitalisering waardoor minder papier wordt gebruikt. 



Kernboodschap: 

In de aanloop naar het nieuwe inzamelen is intensief gecommuniceerd met bewoners over afval scheiden. 
Bewoners hebben hier gehoor aan gegeven en zijn actief met afval scheiden aan de slag gegaan, zo blijkt 
uit de positieve resultaten. 

Er is in 2 0 1 6 een afvalscheidingspercentage van 60
0

Zo gerealiseerd, een stijging van bijna 3X ten opzichte 
van het jaar ervoor. De hoeveelheid restafval die een bewoner per jaar produceert is met 13 ,5 kg 
afgenomen terwijl de hoeveelheid recyclebare grondstoffen met 13 kg is toegenomen. 

Een mooie stap op weg naar het behalen van de landelijke doelstelling van 75
0

7o afvalscheiding in 2 0 2 0 . 

Financiën: 

Nvt . 

Vervolg: 

De komende maanden blijven we intensief communiceren over afval scheiden ('van afval naar grondstof). 
We blijven inwoners hulp bieden met het gescheiden aanbieden van afval en houden u periodiek op de 
hoogte over de voortgang van het project. 
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