
Woudenberg 

Invoering Diftar
Voorlopige rapportage 2e kwartaal 2017



Inleiding en historie

Vanaf 2017 is de gemeente Woudenberg gestart met Diftar. Deze 

rapportage biedt inzicht in de inzamelresultaten van het eerste 

half jaar.

Gemeente Woudenberg:

• Ruim 12.701 inwoners en 4.943 aansluitingen

• Aandeelhouder van ROVA vanaf 1 januari 2017

• Per 1-1-2017 gestart met Diftar 

• Eind 2016 3 nieuwe containers uitgezet voor rest/GFT en PMD



Doelstellingen en verwachte resultaten

In het gemeentelijk afval- en grondstoffenbeleid wordt de realisatie van de 
volgende landelijke doelstellingen beoogd: 

• 100 kg per inwoner restafval en 75% afvalscheiding in 2020.

Voor 2025 bedraagt de landelijke ambitie 30 kg restafval per inwoner en 90% 
afvalscheiding. Deze doelstelling is in Woudenberg nog niet formeel 
vastgesteld. 

De gemeentelijke  doelstellingen zijn vastgelegd in het ‘verbeterplan 
afvalinzameling/scheiding 2015-2017’. En zijn bekrachtigd met een 
raadsbesluit van november 2014. 

In maart 2016 heeft de raad vervolgens besloten om toe te treden tot ROVA 
en ook het flankerend beleid aan te passen met de invoering van Diftar 
(containers vervangen, PMD-container uitzetten en restafval-
inzamelfrequentie aanpassen naar eenmaal per 4 weken).



Maatregelen
De inzameling van afval- en grondstoffen is als volgt gewijzigd per 2017: 

• Er zijn nieuwe, gechipte minicontainers voor restafval, GFT en PMD uitgezet.

• De zakinzameling van PMD is omgevormd naar een bakinzameling.

• De inzameling van papier is van eenmaal per maand, naar eenmaal per 4 weken gegaan.

• De inzameling van GFT is van een overwegend 140 liter minicontainers overgegaan naar een 

inzameling met overwegend 240 liter containers.  



Maatregelen (2)

In aanvulling op het besluit van de raad zijn de volgende 

uitvoeringsgerelateerde maatregelen doorgevoerd:

• Voor de inzameling van PMD bij gestapelde en hoogbouw zijn 5 

ondergrondse verzamelcontainers geplaatst.

• In samenhang met het centrumplan zijn extra ondergrondse 

voorzieningen voor glas- en textiel geplaatst.

• 20 bestaande ondergrondse restcontainers zijn vervangen of omgevormd.

• ROVA heeft extra personeel ingezet op het huidige milieubrengstation

(MBS) bij de invoering Diftar.

• De optimalisatie van het nieuwe MBS bevindt zich in de vergunningenfase. 



Tonnages Q2 2017

• Daling fijn restafval; meer dan een halvering 

• Afname grof restafval

• Toename GFT Q2; seizoensinvloed

• Forse stijging PMD

• Overige herbruikbare stromen blijven gelijk 



Prognose restafval (kg per inwoner)

• Fijn en grof huishoudelijk restafval tezamen komen onder de VANG-norm 

2020

• GFT komt in 2017 ruim boven 2016 (126 kg) uit; GF wordt nu ook 

gescheiden. Dit wordt bevestigd door de sorteerproeven.

• PMD neemt fors toe (12 kg in 2016), maar kan nóg beter.



Verklaring afname restafval
• Inwoners hebben méér grondstoffen gescheiden (met name 

GFT en PMD).

• Inwoners zijn kritischer geworden op het ontstaan van 
restafval (gedragsbeïnvloeding).

• Door extra communicatie rondom afval is wordt ook het 
bewustzijn gestimuleerd, hetgeen ook leidt tot minder 
productie van afval (8%).

• Inwoners hebben het laatste kwartaal van 2016 fors 
opgeruimd ivm de invoering van Diftar. Na een 
gewenningsperiode zal de hoeveelheid restafval weer iets 
toenemen.



Aantal aanbiedingen mini Q1/2
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0-aanbiedingen Mini over beide kwartalen is 833 adressen oftewel 21% 



Aantal ondergrondse aanbiedingen Q1/2 

0-aanbiedingen OVS over beide kwartalen is 120 adressen oftewel 18%  



Vergelijking met Ommen, Dinkelland en 

Tubbergen

• Rest daalt zoals verwacht 

• PMD blijft iets achter tov ROVA gemiddelde 
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Meldingen en Klachten 
• Na gewenningsperiode zijn het aantal meldingen en klachten op een 

regulier niveau  terecht gekomen. 

• Meest voorkomende klacht Q2: inzameling Rest 4x

• Meest voorkomende melding Q2: wisseling container 133X (GFT)
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Waar kan het beter?

• Communicatie is het sleutelwoord: grote complimenten aan 

de inwoners van Woudenberg!

• Extra communicatie inzetten op PMD; wat mag erin? én Het 

mag los in de PMD-bak.

• Optimalisatie papierinzameling bij hoogbouw (loopt nu nog 

via SUEZ).

• Optimalisatie glas- en textielinzameling; locaties 

optimaliseren. Glasbakken zijn verouderd en aandeel textiel in 

het restafval is relatief hoog.

• Aandacht hebben voor realisatie nieuwe milieubrengstation; 

mooi moment om te markeren.



Conclusies

• De inwoners van Woudenberg pakken de veranderingen in 

de afvalinzameling goed op.

• Er is veel veranderd, maar het loopt heel soepel.

• De cijfers geven aan dat de hoeveelheid restafval daalt en 

er méér grondstoffen gescheiden worden. 

• De (VANG)doelen voor 2020 worden naar verwachting in 

2017 behaald.   

• Met name de inzamelingen van GFT en PMD leveren extra 

tonnages op. De overige recyclebare stromen blijven 

ongeveer gelijk.

• Het aantal klachten en meldingen is na een periode van 

veranderen weer op een normaal niveau aanbeland.


