
 1 

Concept/mr/03.01.2022 
 
 
Q&A Nieuw grondstoffenbeleid – omgekeerd inzamelen in Vianen  
 
Algemeen: nieuw beleid 
Omgekeerd inzamelen in Vianen 
Toegangspas containers 
Restafvalcontainers: de locatiekeuze 
Afval scheiden 
Afvalstoffenheffing 
Nascheiding pmd 
Textielinzameling 
Pmd 
Milieustraat 
Ophalen grof huishoudelijk afval 
Gft/gfe scheiden 
Papier scheiden 
Textiel scheiden 
Luiers 
Diftar 
 
___________________________________________________ 
 
Algemeen: nieuw beleid 
 
Wat houdt het nieuwe grondstoffenbeleid in? 
In de beleidsnota stellen de gemeenten en Waardlanden in drie stappen maatregelen voor 
om in 2025 het restafval terug te dringen van 232 naar 100 kilogram en onze regio meer 
circulair te maken. De drie stappen vormen samen de route naar meer afvalscheiding en 
daardoor minder restafval en een betaalbare afvalstoffenheffing. 

1. In voormalige gemeente Vianen wordt omgekeerd inzamelen ingevoerd. Verbetering 
van de inzameling van grondstoffen: er komen extra containers voor papier, 
verpakkingsglas en textiel. De inzameling van gft (groente- en fruitafval en 
etensresten; gfe) bij hoogbouw wordt heringevoerd. Inwoners krijgen een gratis 
keukenemmertje voor groente- en fruitafval en etensresten (gfe/gft). De 
informatievoorziening over afval scheiden wordt geïntensiveerd. Kwaliteitscontroles 
worden voortgezet en indien nodig vindt handhaving plaats op goed en netjes 
afval/grondstoffen scheiden. De milieustraten worden heringericht, Waardlanden 
stimuleert en faciliteert het verlengen van de levensduur van goederen. 

2. De containers voor restafval worden afgesloten: alléén inwoners van de gemeenten 
waar Waardlanden voor werkt, krijgen een toegangspas waarmee zij de 
ondergrondse restafvalcontainers kunnen openen om afval in te doen. Dezelfde 
pasjes bieden toegang tot de milieustraten. Zo betalen wij niet voor afval van 
mensen uit andere gemeenten. 
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3. Stap 3 wordt in Vianen en de andere woonplaatsen in de gemeente Vijfheerenlanden 
nog niet genomen. Stap 3 is afhankelijk van resultaten van de stappen 1 en 2. Stap 3 
houdt in dat afval scheiden wordt beloond door een deel van de afvalstoffenheffing 
variabel te maken. Hoe beter men z’n afval scheidt, hoe minder vaak men restafval 
hoeft aan te bieden, hoe minder afvalstoffenheffing men betaalt. Voor grof 
huishoudelijk afval, puin, hout en grof tuinafval worden ook tarieven ingevoerd, en 
geldt het principe ‘de vervuiler betaalt’. Zo kan elke inwoner zelf de kosten zo laag 
mogelijk houden. 

Waarom is nieuw beleid nodig? 
Meer grondstoffen inzamelen, minder restafval overhouden, en daardoor milieuwinst 
boeken en de afvalverwerkingskosten beter beheersen – nu en in de toekomst. Dat maakt 
nieuw beleid noodzakelijk. 
In Vianen en de andere woonplaatsen en gemeenten waar Waardlanden voor werkt, 
produceren inwoners jaarlijks gemiddeld 232 kilogram restafval. Dit ligt nog ver af van de 
landelijke doelstelling van maximaal 100 kilogram. 70% van die 232 kilogram bestaat uit 
herbruikbare materialen (grondstoffen), 162 kilogram is geen afval maar grondstoffen. 
Behalve voor het milieu en meer duurzaamheid is minder restafval nodig om de kosten van 
afvalverbranding te beheersen. Door de verbrandingsbelasting van het Rijk wordt het 
verbranden van restafval steeds duurder. De vier gemeenten willen meer circulair worden, 
dus meer hergebruik en minder restafval. Het nieuwe beleid draagt eraan bij om dit doel te 
behalen. De laatste keer dat het beleid is geactualiseerd was in 2014. 
 
Wat wil de gemeente met het nieuwe beleid bereiken? 
De gemeente wil meer circulair worden, dus meer hergebruik en minder restafval. Ook wil zij 
de kosten van het laten verwerken van restafval beheersbaar houden. Restafval wordt 
verbrand, de kosten van afval verbranden worden steeds hoger. Dat komt onder meer 
omdat het Rijk een verbrandingsbelasting voor restafval heeft ingesteld. Hiermee stimuleert 
het Rijk de gemeenten om zo veel mogelijk afval te scheiden en daardoor het restafval te 
reduceren. Gemeenten die geen werk maken van de circulaire economie en dus veel 
restafval hebben, betalen meer verbrandingsbelasting dan gemeenten die wel werk maken 
van de circulaire economie. 
 
Waar is het nieuwe beleid te vinden en downloaden? 
Het nieuwe beleid, vastgelegd in de ‘Strategienota 2021-2025 Samen voor een afvalvrije en 
schone gemeente’, is te vinden en downloaden op de website van Waardlanden: 
https://www.waardlanden.nl/particulieren/over-waardlanden/nieuw-grondstoffenbeleid.  
 
Wat gebeurt er als de gemeente de Rijksdoelstelling van maximaal 100 kilogram restafval 
per persoon niet haalt? 
De circulaire doelstellingen van het Rijk zijn vastgelegd in het Landelijk Afvalbeheerplan 
(LAP). Alle overheden moeten bij de uitvoering van hun afvalbeheertaken rekening houden 
met het LAP. Dit betekent dat de doelstellingen van het Rijk moeten worden overgenomen 
in de lokale beleidsplannen. Hiermee stimuleert het Rijk de gemeenten om zo veel mogelijk 
afval te scheiden en daardoor het restafval te reduceren. Gemeenten die geen werk maken 
van de circulaire economie en dus veel restafval hebben, betalen meer 
verbrandingsbelasting dan gemeenten die wel werk maken van de circulaire economie. 
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Omgekeerd inzamelen in Vianen 
 
Wat gaat er veranderen met de afvalinzameling in Vianen? 
 
Laagbouw 
Wie in een huis met tuin woont, heeft bij de woning drie minicontainers: voor gft, pmd en 
papier. De inzameling van pmd met zakken stopt en de speciale pmd-zakken zijn op termijn 
niet meer verkrijgbaar in de supermarkt. Inwoners gaan pmd verzamelen in een 
minicontainer. Hiervoor gaan zij de minicontainer voor restafval gebruiken: die wordt 
eenmalig door Waardlanden gespoeld en krijgt oranje stickers met aanduiding ‘pmd’ en de 
scheidingsregels voor pmd. (Oranje is de kleur voor pmd.) De grondstoffen gft, pmd en 
papier worden dus aan huis opgehaald. 
Sommige bewoners in de binnenstad kunnen pmd en restafval kwijt in een 
verzamelcontainer op een centrale plek bij woningen. Wie dat wenst, kan minicontainers 
krijgen voor grondstoffen. 
 
Inwoners hebben geen minicontainer voor restafval meer, zij gaan restafval naar een 
verzamelcontainer brengen op een centrale plek bij woningen. 
 
Verpakkingsglas kunt u naar een glascontainer in de buurt of bij winkelcentra brengen, hier 
verandert niets. Wel worden de huidige bovengrondse glascontainers vervangen door 
ondergrondse glascontainers, en er komen nieuwe glascontainers bij. Verder worden de 
huidige bovengrondse papiercontainers vervangen door ondergrondse papiercontainers, en 
er komen nieuwe papiercontainers bij. 
 
Hoogbouw 
Wie in een appartement, maisonnette of portiekwoning woont, kan gfe/gft, papier en glas 
kwijt in speciale verzamelcontainers in de buurt. Pmd en restafval kan samen (dus in één 
container) in een verzamelcontainer op een centrale plek bij woningen. Dit geldt ook voor 
sommige inwoners in de binnenstad. 
De inzameling van pmd in zakken verdwijnt, de speciale pmd-zakken zijn binnenkort niet 
meer in de supermarkt verkrijgbaar. Pmd scheiden inwoners in hoogbouw (en sommige in 
de binnenstad) dus niet meer thuis, pmd wordt gezamenlijk met restafval ingezameld en 
nadien door een verwerkingsbedrijf nagescheiden en daarna gerecycled. 
 
Buitengebied 
Inwoners in buitengebied krijgen standaard een minicontainer (240 liter) voor gft, pmd, 
papier en restafval. Zij krijgen er dus een vierde minicontainer bij: die voor pmd. 
Verpakkingsglas brengen zij naar een glascontainer in de kernen, dit verandert niet. 
 
Wat betekent ‘omgekeerd inzamelen’? 
Omgekeerd inzamelen betekent dat Waardlanden herbruikbaar afval – dit zijn grondstoffen 
– aan huis ophaalt en dat inwoners restafval –afval wat niet te recyclen is – zelf naar een 
container wegbrengen. Zo produceren we met elkaar zo min mogelijk afval. 
 
Wat houdt omgekeerd inzamelen in? 
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Waarom wordt omgekeerd inzamelen ingevoerd in Vianen? 
De inwoners van de voormalige gemeente Vianen maken voor de afvalinzameling pas sinds 
kort gebruik van Waardlanden. Deze inwoners krijgen nu ook te maken met omgekeerd 
inzamelen. Zo wordt het afval inzamelen in de hele gemeente Vijfheerenlanden op dezelfde 
manier geregeld. 
Dankzij omgekeerd inzamelen hebben huishoudens aantoonbaar minder restafval. De 
invoering van omgekeerd inzamelen in de andere Waardlanden-gemeenten heeft geleid tot 
14% minder restafval.  
Een andere reden is dat met omgekeerd inzamelen de Strategienota, het nieuwe 
grondstoffenbeleidsplan, wordt uitgevoerd. De gemeenteraad heeft de Strategienota op 10 
juli 2021 vastgesteld. 
 
Wat wordt van de inwoners gevraagd? 
De gemeente en Waardlanden sturen inwoners een brief. Hierin staat wat er verandert en 
wat we van hen vragen. 
 
Waarom pmd inzamelen met minicontainers en niet met zakken? 
Pmd-zakken worden regelmatig te vroeg of niet op de reguliere inzameldag aangeboden, 
waardoor er zwerfafval ontstaat. Ook vanuit de arbo-regelgeving zijn zakken en het vele 
tilwerk daarvan niet wenselijk. Daarom gaan we bij alle huishoudens (uitgezonderd de 
hoogbouw en in het centrumgebied) minicontainers voor pmd gebruiken. Ook bij de 
huishoudens van voormalig gemeente Vianen, die nu nog gebruik maken van zakken. Een 
nadeel de minicontainer is een grotere kans op vervuiling. De inzamelaars kunnen hier 
minder makkelijk op toezien (zeker bij mechanische zijbelading) dan bij pmd inzameling met 
zakken. Door goed uit te leggen wat in de pmd container mag en door kwaliteitscontroles is 
dit probleem goed onder controle te krijgen. Minicontainers leiden niet alleen tot een 
verlaagd risico op zwerfafval, ook het scheidingsgemak neemt toe waardoor er aantoonbaar 
meer pmd wordt ingezameld dan met de zak.    
 
Hoe worden inwoners geïnformeerd over de nieuwe manier van inzamelen van 
afval/grondstoffen? 
Inwoners krijgen een brief waarin de gemeente en Waardlanden vertellen wat er gaat 
veranderen met de afvalinzameling. Ook nodigen gemeente en Waardlanden inwoners uit 
voor een belafspraak, om telefonisch vragen te beantwoorden. Vanwege corona organiseren 
zij geen informatieavond. 
 
Wanneer worden inwoners geïnformeerd over de nieuwe manier van inzamelen van 
afval/grondstoffen? 
Eind december 2021 ontvangen inwoners uit de voormalige gemeente Vianen een brief. Met 
inwoners die een belafspraak hebben aangevraagd, wordt in januari 2022 het 
telefoongesprek gevoerd. 
 
Waar komen wijkcontainers voor restafval te staan? 
Op de website www.vijfheerenlanden.nl/afvalvianen staan de locaties van de containers 
beschreven. De plattegronden zijn ook in het Stadhuis, Voorstraat 30 in Vianen in te zien 
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tijdens openingstijden. Bij de brieven zijn één of twee kaartjes met plattegronden gevoegd 
waarop de containerlocaties zijn ingetekend. 
 
Waar kunnen inwoners de beoogde containerlocaties inzien? 
Inwoners krijgen van de gemeente en Waardlanden eind december 2021 een brief over de 
nieuwe manier van afval/grondstoffen inzamelen. Inwoners die restafval naar ondergrondse 
containers gaan (of blijven) brengen (inwoners in laag- en hoogbouw), ontvangen bij deze 
brief een overzicht van de locaties waar containers worden geplaatst. Ook op de website 
www.vijfheerenlanden.nl/afvalvianen staan de containerlocaties beschreven. De 
plattegronden zijn ook in het Stadhuis, Voorstraat 30 in Vianen in te zien tijdens 
openingstijden. 
 
Wat kunnen inwoners doen die het niet eens zijn met een plek waar een ondergrondse 
container voor restafval komt? 
Bij het bepalen van de locaties is zorgvuldig gekeken naar bereikbaarheid, veiligheid, groen, 
kabels en leidingen, parkeren en nabijheid van woningen. Toch kan het zijn dat u een locatie 
minder geschikt vindt. U kunt dan gebruik maken van een zienswijzeprocedure. Via een 
zienswijzeformulier op www.vijfheerenlanden.nl/afvalvianen kunt u eenvoudig uw 
zienswijze digitaal indienen. Op deze webpagina staan ook digitaal de plattegronden van de 
containerlocaties. U kunt ook een schriftelijke zienswijze sturen naar gemeente 
Vijfheerenlanden, o.v.v. afval Vianen, postbus 11, 4140 AA Leerdam. De plattegronden zijn 
ook in het Stadhuis, Voorstraat 30 in Vianen in te zien tijdens openingstijden.  
 
Vanaf wanneer en tot wanneer kunnen inwoners een zienswijze indienen tegen een 
containerlocatie? 
Een zienswijze indienen kan van 27 december 2021 t/m 4 februari 2022. 
 
Waar en hoe kun je het aangeven als je geen minicontainers op jouw grond wilt? 
Op grond van de afvalstoffenverordening van de gemeente staan er 3 minicontainers bij 
laagbouwwoningen en 4 bij woningen in het buitengebied. Deze containers horen bij de 
woning. Dit is terug te lezen in Art. 10 lid 1 afvalstoffenverordening 
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR656439/1  
 
 
Toegangspas containers 
 
Waarom worden de ondergrondse restafvalcontainers en de containers voor gfe voorzien 
van een pasjessysteem? 
De ondergrondse wijkcontainers voor restafval zijn nu vrij toegankelijk voor iedereen. Ook 
voor wie ze eigenlijk niet bedoeld zijn, zoals bedrijven en voor inwoners van 
buurgemeenten. Dat er veel misbruik wordt gemaakt, bewijzen de cijfers van ons onderzoek. 
Het restafvalaanbod in het Waardlandengebied is bijna 40% hoger dan in de omliggende 
gemeenten. Door de restafvalcontainers af te sluiten en te voorzien van een pasjessysteem, 
hebben alleen de huishoudens van de Waardlanden-gemeenten toegang tot de containers 
en betalen zij niet meer voor het afval waarvoor ze niet verantwoordelijk zijn. 
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Containers voor groente- en fruitafval (gfe) en tuinafval voor wie dat heeft, in hoogbouw, 
worden heringevoerd. Ook deze containers worden afgesloten en voorzien van een 
pasjessysteem, om dezelfde redenen. 
 
Hoeveel passen krijg je per huishouden? 
Elk adres, dus elke woning, krijgt één toegangspas voor de containers.  
 
Hoeveel kost de pas? 
De toegangspas is gratis. 
 
Wat moet je doen als je de pas kwijt bent? 
Wie de pas is kwijtgeraakt, kan een nieuwe pas aanvragen bij het Klant Contact Centrum van 
Waardlanden, via telefoon 0183 – 68 11 11 en via e-mail info@waardlanden.nl. 
Bij wie een nieuwe pas heeft aangevraagd, wordt de oude pas geblokkeerd. 
 
Kost het wegbrengen van restafval geld? 
Via de afvalstoffenheffing betalen huishoudens jaarlijks voor afval: voor het laten legen van 
minicontainers aan huis, het aanbieden bij ondergrondse containers en bij het brengen naar 
de milieustraat. Op het moment dat afval wordt aangeboden zijn daar dus op dit moment 
geen kosten aan verbonden. Je betaalt niet per keer. 
 
Waar kan je een storing van de pas of de paslezer melden? 
Op de zuil van de container staat waar en hoe je een storing kunt melden. 
Een storing kan worden gemeld bij het Klant Contact Centrum van Waardlanden, via 
telefoon 0183 – 68 11 11 en via e-mail info@waardlanden.nl. De storing wordt dan zo snel 
mogelijk opgelost. 
 
Kan je met de toegangspas naar alle containers in de gemeente? 
Dit is nog niet bepaald. Er zijn twee mogelijkheden: de pas geeft toegang tot enkele locaties 
die het dichtst bij de woning zijn gelegen, of tot alle containers in de gemeente.  
 
In hoeverre past het pasjessysteem op ondergrondse containers binnen de 
privacywetgeving?  
Om het gebruik van ondergrondse containers te kunnen beheersen wordt vooralsnog geen 
gebruik gemaakt van adresgebonden afvalpassen. Dat betekent dat er geen koppeling is 
tussen de gegevens over het legen van de containers en een specifiek huisadres. 
 
(Indien en nadat de Raad voor diftar heeft gekozen: 
Om het gebruik van ondergrondse containers te kunnen beheersen wordt gebruik gemaakt 
van adresgebonden afvalpassen. Dat betekent dat er een koppeling is tussen de gegevens 
over het legen van de containers en een specifiek huisadres. De registratie daarvan is een 
verwerking van persoonsgegevens zoals geregeld in de privacywetgeving. Het voorkomen 
van een wildgroei aan passen (bijvoorbeeld door alleen een nieuwe pas uit te geven als de 
oude pas is geblokkeerd) of misbruik van de ondergrondse wijkcontainers (door bedrijven of 
personen uit andere gemeenten) vormen gerechtvaardigde doeleinden voor de registratie 
van de adresgebonden afvalpassen en passen binnen de publiekrechtelijke taak van de 
gemeente om afval (gescheiden) in te zamelen. Dit is door de Autoriteit Persoonsgegevens 
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(AP) bepaald inzake de Arnhemse afvalpas kwestie. Deze of soortgelijke doelen moeten 
daarvoor wel zijn vastgelegd en gecommuniceerd, en er moet voldaan zijn aan een aantal 
beginselen en uitgangspunten. Zo dienen persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en 
transparant worden verwerkt.) 
 
Restafvalcontainers: de locatiekeuze 
 
Waarom is de ondergrondse container gepland bij mij op de hoek of in de buurt van mijn 
woning? 
Bij het bepalen van de locaties is zorgvuldig gekeken naar bereikbaarheid, veiligheid, groen, 
kabels en leidingen, parkeren en nabijheid van woningen. De infrastructuur onder de grond 
bepaalt veelal waar een ondergrondse container geplaatst kan worden. Verder heeft ook de 
loopafstand een invloed op waar een container wordt geplaatst. 
 
Hoe ver moeten inwoners gemiddeld lopen tot een ondergrondse restafvalcontainer? 
Maximaal ongeveer 200 meter. De containers worden op goed bereikbare plekken geplaatst, 
bijvoorbeeld op de ontsluitingsweg van een woonbuurt, of op de looproute richting het 
winkelcentrum. Voordat de ondergrondse containers worden aangelegd, worden de locaties 
voor inspraak voorgelegd aan de inwoners.  
 
Betekent dit niet erg veel gesleep met vuilniszakken naar de ondergrondse containers? 
Dat valt erg mee. Als het afval goed wordt gescheiden (en met de minicontainers aan huis 
voor pmd, gft en papier wordt dat een stuk makkelijker) blijft er slechts een klein beetje 
restafval over dat naar de ondergrondse container moet worden gebracht. Voor een gezin 
met 2 kinderen is dat gemiddeld 1 huisvuilzak per week. 
 
Wat als iemand niet in staat is om met zijn vuilniszakken naar de ondergrondse container 
te gaan?  
Inwoners die minder goed ter been zijn, zullen zelf hulp moeten regelen voor het 
wegbrengen van restafval naar de container. Denk aan een buur, een vriend of een 
familielid. Ook is een oproep mogelijk op de vrijwilligerswebsite vianenvoorelkaar.nl  
 
Afval scheiden 
 
Heeft het scheiden van afval wel zin?  
Ja! Afval bestaat voor een groot deel uit belangrijke grondstoffen voor de fabricage van 
nieuwe producten. In de gemeente Vijfheerenlanden en de andere gemeenten waar 
Waardlanden voor werkt, bestaat 162 kg van de 232 kg uit grondstoffen en is dus geen afval. 
Alle afvalstromen die gescheiden worden ingezameld (grondstoffen!), worden apart 
verwerkt voor recycling of hergebruik. Dit geldt voor gft en etensresten, oud papier, glas, 
textiel, plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken (pmd), batterijen en 
diverse grof huishoudelijke afvalstromen die naar de milieustraten worden gebracht. 
Recycling is goed voor het milieu én de gemeente krijgt een vergoeding voor de recyclebare 
materiaalstromen van de afvalverwerkers, terwijl het verbranden van afval veel geld kost. 
Alle inkomsten en lasten worden samen verwerkt in de afvalstoffenheffing, die door het 
beter scheiden van herbruikbare materialen zo laag mogelijk wordt gehouden. 
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Komt al het afval uiteindelijk toch weer op één hoop?  
Nee. Alleen het afval uit de restafvalcontainer wordt verbrand in 
afvalverbrandingsinstallaties. De overige stromen, zoals gft, oud papier, glas, textiel, plastic 
verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken (pmd), batterijen en diverse grof 
huishoudelijke afvalstromen die naar de milieustraten worden gebracht, worden verwerkt 
en gerecycled. 
 
Komen dan nooit gescheiden ingezamelde grondstoffen in de verbrandingsoven terecht?  
Een enkele keer komt het voor dat er te veel vervuiling bij de ingezamelde grondstoffen zit. 
De verwerker/recycler accepteert het dan niet omdat de grondstoffen te vervuild zijn om te 
kunnen recyclen. In dat geval moeten de grondstoffen noodgedwongen worden verbrand. 
En soms is het nog niet mogelijk om alle kunststofsoorten die gescheiden worden 
ingezameld goed te recyclen. Deze techniek is nog in ontwikkeling. De gescheiden 
inzameling van kunststoffen maakt zulke problemen inzichtelijk. Het helpt producenten van 
zulke kunststoffen en afnemers om maatregelen nemen om die kunststoffen recyclebaar te 
maken. Doen zij dat niet, dan grijpt de Rijksoverheid in. 
 
Afvalstoffenheffing 
 
Wat gebeurt er met de afvalstoffenheffing? 
Het tarief van de afvalstoffenheffing stijgt in 2022 relatief veel ten opzichte van 2021. 
Omdat in 2022 de rioolheffing daalt, wordt de totale stijging van de lokale heffingen voor 
inwoners iets getemperd. De stijging is bovendien eenmalig. Na 2023 zal het tarief ten 
opzichte van 2022 weer dalen.  
 
Waarom stijgt de afvalstoffenheffing in 2022? 
De afvalstoffenheffing wordt berekend op basis van kosten die we kunnen verrekenen in de 
heffing. De investeringen voor de ondergrondse containers en het passysteem horen bij 
deze kosten. Dit zorgt in 2022 voor grote investeringen. Deze investeringen zijn echter nodig 
om op lange termijn de kosten en daarmee de heffing te dempen. Op de inzameling kunnen 
de gemeente en Waardlanden sturen, maar op de verwerking van afval niet. Sterker nog, de 
verwerking van restafval wordt jaarlijks duurder. Door afvalscheiding optimaal te faciliteren, 
gaan onze totale restafvalkilo’s omlaag. Minder restafval betekent ook minder kosten in de 
verwerking en dus een beheersbare afvalstoffenheffing.  
 
Nascheiding pmd 
 
Waarom wordt niet al het afval mechanisch nagescheiden? 
Grondstoffen kunnen ook achteraf, machinaal uit het restafval worden gehaald. Dat kan 
echter alleen met plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken (pmd). Voor 
het achteraf scheiden van gft, papier en karton, verpakkingsglas en textiel is dat technisch 
niet of nog niet mogelijk. Zodoende is nascheiding dus (nog) niet de allesomvattende 
oplossing voor het circulair maken van het gemeentelijk afvalbeheer. Op dit moment zit er 
nog 10% aan herbruikbaar pmd in het restafval. Nascheiding kan dus maximaal 10% 
restafvalreductie opleveren. Met die 10% wordt de 100 kg doelstelling van het Rijk bij lange 
na niet gehaald. Nascheiding is dus minder effectief. 

heeft opmaak toegepast: Niet Markeren
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Omdat bewoners in hoogbouw minder mogelijkheden hebben om pmd (en andere 
grondstoffen) thuis te scheiden, gaat Waardlanden bij deze inwoners pmd wel samen met 
restafval inzamelen. Dit pmd wordt daarom nagescheiden. Behalve minder mogelijkheden 
zoals ruimte in huis is gebleken dat het ook zo dat pmd afkomstig van bewoners in 
hoogbouw vaak ernstig is vervuild, waardoor het niet loont om het te recyclen. 
 
Waarom wordt het pmd-afval van de laagbouw dan niet nagescheiden? 
Omdat voor het nascheiden van pmd een extra verwerkingsslag nodig is die extra kosten 
met zich meebrengt. Daarnaast geeft onze afvalverwerker HVC aan dat de kwaliteit van het 
nagescheiden pmd minder hoog is en dit nagescheiden pmd dus minder hoogwaardig kan 
worden hergebruikt dan door inwoners thuis (bron)gescheiden pmd. Voor hergebruik is een 
zo schoon mogelijk ingezamelde stroom nodig, met zo min mogelijk vervuiling van restafval. 
Dat bereik je door thuis te scheiden, op het moment dat je het pmd weggooit. Vervuiling die 
er niet inzit, hoef je er later ook niet uit te halen. 
 
Uitzondering 
Omdat het thuis scheiden en opslaan van pmd voor inwoners in appartementen en sommige 
woningen in de binnenstad van Vianen soms lastig uitvoerbaar is (ruimtegebrek), is het 
gescheiden inzamelen van pmd minder succesvol gebleken. Om die reden is ervoor gekozen 
dat inwoners in appartementen en sommige woningen in de binnenstad van Vianen pmd in 
de verzamelcontainer voor restafval doen. Dit zijn dus containers voor pmd en restafval 
samen, en deze containers komen op een centrale plek bij de appartementen en woningen 
te staan. Het pmd in deze containers wordt nagescheiden en gerecycled. 
 
 
Is nascheiding van pmd niet veel makkelijker voor de inwoners? Het is nu al best 
ingewikkeld wat er wel en niet in de pmd-container thuishoort 
Veel mensen weten goed wat er bij het pmd hoort, maar nog niet iedereen. In Vianen en 
omstreken scheiden inwoners al een paar jaar pmd, alleen de wijze waarop verandert nu. 
Vooral de scheidingsregels van plastic zijn best moeilijk: wat mag waar?  
Hoofdregel is: is het een verpakking? Zo ja, is de verpakking van plastic: bij twijfel is het 
advies om de verpakking bij het restafval te doen. Als de verpakking van plastic is, hoort hij 
bij het pmd. 
Als je weet wat er bij het pmd hoort, is pmd scheiden een kleine moeite, die veel milieuwinst 
oplevert. En meer milieuwinst vinden de gemeente en Waardlanden heel belangrijk. Pmd 
dat thuis is gescheiden van restafval, is veel schoner dan pmd dat bij het restafval wordt 
gedaan en daarna wordt (na)gescheiden. Veel schoner betekent beter recyclebaar, met een 
goede kwaliteit om er nieuwe producten van te kunnen maken. Met een minicontainer aan 
huis, die elke twee weken wordt geleegd, maken we het thuis scheiden zo gemakkelijk 
mogelijk. 
Om inwoners te helpen pmd zo goed en gemakkelijk mogelijk te scheiden, gaat 
Waardlanden nog beter en vaker uitleggen wat er wel en niet in de pmd-container 
thuishoort. Ook gaat zij verder met periodieke kwaliteitscontroles van de inhoud van pmd-
containers. Die controles geven inzicht over hoe goed het gaat en waar nog onduidelijkheid 
zit. Aan de hand daarvan is gerichte uitleg mogelijk. 
 
Wordt er definitief afgezien van nascheiding van pmd? 
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Nee, niet zondermeer. De techniek rond het scheiden van pmd uit restafval is sterk in 
ontwikkeling. Het gaat om het nascheiden van pmd uit restafval dat een zo goed mogelijke 
kwaliteit voor hergebruik oplevert, dus milieuwinst oplevert, tegen aanvaardbare kosten. 
Aanvaardbare kosten betekent dat de kosten van het nascheiden opwegen tegen de 
opbrengst van het nagescheiden materiaal en de milieuwinst van het nascheiden. De 
opbrengst is sterk afhankelijk van de kwaliteit van het nagescheiden materiaal en de 
mogelijkheden om het te verkopen, het gaat dan vooral om plastic. Samen met 
afvalverwerker HVC volgen we de ontwikkelingen op dit terrein op de voet. Als de kwaliteit 
van het nagescheiden pmd beter wordt – en daarmee de mogelijkheden voor recycling en 
hergebruik – en de kosten geen beletsel meer vormen, kan er opnieuw worden gekeken 
naar het nascheiden van pmd. 
 
In Noord-Nederland wordt met succes pmd uit huishoudelijk restafval nagescheiden. 
Halen deze gemeenten de 100 kg doelstelling van het Rijk? 
Ja, maar alleen de gemeenten die nascheiding combineren met een variabel tarief van de 
afvalstoffenheffing. Het variabel tarief betekent dat inwoners betalen voor het aanbieden 
van restafval (per keer of per gewicht). Het variabel tarief is daarbij doorslaggevend om waar 
mogelijk pmd te scheiden en zo min mogelijk restafval over te houden. De meeste 
gemeenten in Noord-Nederland doen aan nascheiding zonder een variabel tarief. Geen van 
deze gemeenten haalt de doelstelling van maximaal 100 kilogram restafval per inwoner. 
 
 
Pmd scheiden 
 
Pmd scheiden, wat hoort waar, hoe kom je aan de informatie? 
Wat wel en niet bij het pmd hoort, staat op de website van Waardlanden. De informatie 
staat ook in de scheidingswijzer van Waardlanden. Deze is te vinden en te downloaden op de 
website en in de app van Waardlanden, 
https://www.waardlanden.nl/particulieren/afval/plastic-verpakkingen-metaal-drankpakken-
pmd. Vragen over het scheiden en de recycling van pmd kunt u ook stellen aan de 
milieucoach van Waardlanden, Nelleke Gouw, door een e-mail te sturen naar 
milieucoach@waardlanden.nl. 
 

 
 
Moeten verpakkingen van pmd omgespoeld of schoongemaakt worden? 
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Nee. Wel is het goed als de verpakkingen zo leeg mogelijk zijn. Hoe minder vervuiling door 
bijvoorbeeld etensresten erin zit, hoe soepeler het recycleproces verloopt. Want vervuiling 
die er niet in zit, hoeft er ook niet uitgehaald te worden. 
 
Milieustraat 
 
Is de toegangspas ook nodig voor een bezoek aan de milieustraat? 
Ja. 
 
 
grof hha 
 
Blijft het mogelijk om grof huishoudelijk afval aan huis op te laten halen? 
Ja, vooralsnog blijft dat op de gebruikelijke manier beschikbaar. Het ophalen van grofvuil 
wordt wel onder de loep genomen, omdat wij inzien dat de lange wachttijd niet wenselijk is. 
Het verbeteren van de ophaalservice voor grofvuil is nog onderdeel van de uitvoering van 
het nieuwe beleid.  
 
Kan ik grof huishoudelijk afval ook bij de milieustraat brengen? 
Ja uiteraard kan en blijft het mogelijk om grof huishoudelijk afval bij de milieustraat te 
brengen. Hiervoor kunt u ook gratis een aanhanger lenen bij Waardlanden.  
 
Luiers 
 
Waar kun je het beste luiers verzamelen, voor wie geen minicontainer voor restafval meer 
heeft? 
Inwoners in laagbouw en hoogbouw in Vianen hebben straks geen minicontainer voor 
restafval meer. Een tip is om luiers buiten of in de schuur in een grotere vuilniszak op te 
sparen tot dat je meerdere luiers per dag(en) hebt. Die grotere vuilniszak kan dan in de 
verzamelcontainer voor restafval. 
 
Waarom wordt luierafval niet gescheiden ingezameld en verwerkt? 
De reden is dat er nog geen goede verwerkingsmogelijkheid voor is in Nederland. Er wordt 
wel veel onderzoek naar gedaan. Ook is er al een eerste (proef)fabriek van start gegaan met 
het verwerken van luierafval. Zodra de resultaten daar aanleiding toe geven en er voldoende 
verwerkingscapaciteit is, wordt opnieuw naar de gescheiden inzameling van luierafval 
gekeken. 
 
Gft scheiden 
 
Wat hoort wel en wat niet bij het gft? 
De scheidingsregels voor gft en etensresten staan op de website van Waardlanden: 
https://www.waardlanden.nl/particulieren/afval/gft. Daar is ook een handige 
scheidingswijzer te vinden en te downloaden. 
 
Papier scheiden 
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Wat hoort wel en wat niet bij het oud papier? 
De scheidingsregels voor papier staan op de website van Waardlanden: 
https://www.waardlanden.nl/particulieren/afval/papier-en-karton. Daar is ook een handige 
scheidingswijzer te vinden en te downloaden. 
Ook de scheidingswijzer van Stichting PRN is handig, deze staat op 
https://prn.nl/papierrecycling/nieuwe-scheidingwijzer-papier-en-karton/.  
 
Textielinzameling 
 
Verandert er iets aan de textielinzameling? 
In Vianen staan bovengrondse verzamelcontainers waar inwoners textiel in kunnen doen dat 
zij kwijt willen. Deze manier van inzameling verandert de komende tijd niet. Op 1 januari 
2023 treedt regelgeving in werking, op grond waarvan producenten en importeurs van 
textielproducten verantwoordelijk zijn voor de gescheiden inzameling, hergebruik en 
recycling daarvan. (Dit heet producentenverantwoordelijkheid.) Hoe de textielbranche de 
textielketen meer circulair gaat maken, is nog niet duidelijk. 
 
Wat hoort wel en wat niet in de textielcontainer? 
Wel in de textielcontainer: kleding, schoenen, gordijnen, vitrage, beddengoed (lakens, 
dekens, slopen, dekbedhoezen), handdoeken, theedoeken, tafellakens, servetten, 
washandjes, sokken, kousen, accessoires (riemen, tassen, (strop)dassen, hoeden, petten), 
handschoenen, knuffels (schoon), poetsdoeken, vodden en lappen. 
Niet in de textielcontainer: vloerbedekking (matten, tapijt), matrassen, kussens, dekbedden, 
natte kleding/textiel/schoenen (eerst laten drogen), kleren met verf- of olievlekken, vulling 
van kussens of speelgoed. 
 
Diftar / recycletarief 
 
Wat betekent diftar, of te wel wat is een recycletarief? 
Nu is het zo dat de afvalstoffenheffing voor alle inwoners gelijk is (gekoppeld aan een- of 
meerpersoonshuishouden). Bij een recycletarief bestaat de afvalstoffenheffing uit twee 
delen: een vast en een variabel deel. Het vaste deel wordt jaarlijks bepaald door de 
gemeenteraad. Het variabele deel betekent dat wie afval (nee, grondstoffen) beter scheidt, 
minder afvalstoffenheffing betaalt. Bij een recycletarief hebben inwoners invloed op de 
hoogte van het variabele deel van de afvalstoffenheffing. 
 
Wordt diftar (recycletarief) in Vianen ingevoerd? 
Op dit moment niet. De gemeente Vijfheerenlanden, waar Vianen deel van uitmaakt, zet 
erop in dat de doelstellingen van het nieuwe grondstoffenbeleid worden gehaald met 
omgekeerd inzamelen. De resultaten worden in 2024 geëvalueerd. Als dan blijkt dat de 
doelstelling nog te ver buiten bereik liggen, is het mogelijk dat de gemeente 
Vijfheerenlanden besluit om diftar, een recycletarief, in de hele gemeente in te voeren. 
 
 
 
 


