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SAMENVATTING 
 

Via AVU verwerkte afvalstromen 
 
Van het door de gemeenten ingezamelde huishoudelijk afval wordt circa 80% via AVU verwerkt1. De 
hoeveelheden per gemeente staan in de bijlagen. Het totaal aan afval in 2016 en 2017 was: 
 

Afvalstroom (in kilotonnen) 2016 2017 Verwerkingsmethode 

Huishoudelijk restafval 254,5 244,5 Verbranden 

Grof huishoudelijk restafval 36,1 34,9 Nascheiden gevolgd door hergebruik en 
verbranden 

Gft-afval 100,1 103,3 Vergisten en composteren 

Oud papier en karton 57,5 57,8 Sorteren en hergebruik van het papier 

Glas 26,2 26,4 Reinigen en hergebruik van glas 

Kunststof, blik, drankenkartons 14,8 18,5 Sorteren en (gedeeltelijk) hergebruik 

Totaal huishoudelijk afval 489,2 485  

Veegvuil en KWD-afval* 8,4 8,5 Verbranden 
* Voor enkele gemeenten is veegvuil, prullenbakafval en ingezameld KWD-afval verwerkt. KWD-afval is restafval van 
kantoren, winkels, diensten, dat door gemeenten apart is ingezameld. 
** Bij apotheken en gemeenten worden ook nog circa 100 ton oude medicijnen en injectienaalden ingezameld en verwerkt. 

 
Verwerking van gemeentelijk afval via AVU in 2017 (in kton per jaar) 

 
 
De ontwikkeling van de verwerkte hoeveelheden (in kg per inwoner) was in de afgelopen 10 jaar: 
 

- kg per inwoner-  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Huishoudelijk restafval* 243 239 235 227 225 215 212 210 207 194 184 

Grof huishoudelijk restafval* 41 37 33 31 32 29 26 24 26 26 24 

Gft-afval 81 78 81 78 80 81 75 77 76 79 80 

Papier 45 52 50 50 50 47 45 44 44 46 45 

Glas 21 225 21 22 22 22 21 21 21 21 21 

PMD-verpakkingen         7 12 14 
* Gecorrigeerd voor het door de gemeente Utrecht samen met huishoudelijk afval ingezamelde KWD-afval 

                                                           
1 Het op de afvalbrengstations gescheiden aangeboden afval wordt doorgaans niet via AVU verwerkt, maar via 
aparte gemeentelijke contracten met verwerkers (grof tuinafval, bouw- en sloopafval, hout, metalen e.a.). 
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Ontwikkeling huishoudelijk restafval 
Het huishoudelijk restafval is in 10 jaar met 25% afgenomen: van 243 kg per inwoner in 2007 naar 184 
kg in 2017.  
Bij vergelijken van 2017 met 2016 valt het volgende op: 

• In bijna alle gemeenten is het huishoudelijk restafval afgenomen. 

• Drie gemeenten zijn in 2017 overgegaan op tariefdifferentiatie. De afname van het huishoudelijk 
restafval is spectaculair in: 
-  Bunschoten van 183 naar slechts 45 kg per inwoner; 
-  Woudenberg van 176 naar 69 kg per inwoner; 
-  Woerden van 178 naar 145 kg per inwoner.  

• De gemeente Veenendaal is al eerder (in 2016) overgegaan op tariefdifferentiatie. Er is nu 98 kg 
restafval per inwoner; praktisch hetzelfde als in 2016. 

• Ook in de gemeenten Eemnes (21%), Leusden (27%), Lopik (16%) en Montfoort (17%) is het 
huishoudelijk restafval sterk afgenomen. 

• Het meeste huishoudelijk restafval is nu in Amersfoort (209 kg), Nieuwegein (215 kg), Renswoude 
(215 kg), Stichtse Vecht (210 kg), Utrecht (216 kg) en Vianen (211 kg per inwoner). 

• Er zijn zeven gemeenten met minder dan 150 kg huishoudelijk restafval per inwoner: 
-  Bunschoten    45 kg per inwoner 
-  Woudenberg    69 ,, 
-  Veenendaal    98 ,, 
-  Leusden   106 ,, 
-  Utrechtse Heuvelrug 124 ,, 
-  Lopik   137 ,, 
-  Woerden   145 ,, 
 

Ontwikkeling hoeveelheden en verwerking van grof huishoudelijk restafval 
Het grof huishoudelijk restafval is afgenomen van 44 kg per inwoner in 2006 naar 29 kg in 2013. Dat is 
een afname met 35%! Sinds 2013 stokt deze afname. De afname is waarschijnlijk veroorzaakt door: 
- Steeds minder huis-aan-huis ophalen van grof afval, maar alleen ophalen op afroep. 
- In steeds meer gemeenten moet worden betaald voor het ophalen van grof afval. 
- Op de afvalbrengstations kan en moet het grof afval meer gescheiden worden aangeboden. 
 
Opvallende ontwikkelingen in 2017 zijn: 
- Het meeste grof huishoudelijk restafval is in Bunschoten: 51 kg per inwoner. Dat is zelfs meer dan 

er aan huishoudelijk restafval is ingezameld. 
- De gemeenten met het minste grof huishoudelijk restafval zijn Renswoude (8 kg) en Montfoort (2 

kg per inwoner). Het is daar mogelijk afgevoerd als gewoon restafval of anderszins verwerkt. 
- Het grof huishoudelijk restafval is sterk afgenomen in De Ronde Venen (17%) en Eemnes (32%). 
 
Het grof huishoudelijk restafval is via AVR verwerkt in de scheidingsinstallatie van Van Gansewinkel in 
Utrecht. In de scheidingsinstallatie is het grof restafval eerst geshredderd en daarna voor hergebruik  
gesorteerd. Van de fractie ‘papier en kunststoffen’ werden brandstofkorrels gemaakt voor gebruik in 
cementovens of energiecentrales. In 2017 was hiervoor geen afzet, en is gestopt met het maken van 
brandstofkorrels. Het hergebruikspercentage is daardoor afgenomen van 80% naar circa 50%.  
Per 18 december 2017 is de verwerking verplaatst naar de sorteerinstallatie van Van Vliet in 
Nieuwegein (onderdeel van de Renewi-groep). 
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Ontwikkeling gft-afval en grof tuinafval 
De ingezamelde hoeveelheid gft-afval is gerekend over meer jaren constant en nu 80 kg per inwoner. 
Ook de apart ingezamelde hoeveelheid grof tuinafval is constant en circa 21 kg per inwoner. Deze 
afvalstroom wordt niet verwerkt via AVU, maar is in samenstelling vergelijkbaar met het gft-afval. 
De hoeveelheid gft-totaal in het restafval is echter afgenomen van circa 80 naar 64 kg per inwoner. 
Van deze 64 kg gft-totaal is 46 kg keukenafval, 8 kg tuinafval en 11 kg de organische zeeffractie. 
Het scheidingspercentage voor het organisch afval is daardoor iets toegenomen tot 61%. 
 
Per gemeente zijn er grote verschillen in hoeveelheid: van 43 kg gft-afval in Utrecht tot 164 kg per 
inwoner in Utrechtse Heuvelrug. 
De veranderingen per gemeente in 2017 ten opzichte van 2016 zijn soms opvallend (met meer dan 5 
kg per inwoner). Met name het toepassen van tariefdifferentiatie leidt tot een grote toename: 

Gemeente 2013 2014 2015 2016 2017 Verandering Toelichting 

Bunnik 122 125 124 130 123 - 7  

Bunschoten 74 73 73 85 126 + 41 Toepassen tariefdifferentiatie 

Eemnes 125 130 129 129 141 + 12  

Leusden 81 82 80 80 92 + 12  

Lopik 103 110 108 111 121 + 10  

Montfoort 127 129 129 125 116 - 9  

Renswoude 91 92 89 84 90 + 6  

Rhenen 104 111 106 130 105 - 25 2016 was een uitschieter 

Veenendaal 81 83 86 100 107 + 7 Toepassen tariefdifferentiatie 

Woerden 77 81 79 86 91 + 5  

Woudenberg 126 129 124 126 157 + 31 Toepassen tariefdifferentiatie 

 
Ontwikkeling glas 
De ingezamelde hoeveelheid glas en de hoeveelheid in het restafval veranderden de afgelopen tien 
jaren weinig. In 2017 is 20,6 kg glas per inwoner gescheiden ingezameld, terwijl nog 8,3 kg in het 
restafval is aangetroffen. De totale hoeveelheid glas lijkt iets af te nemen, en het scheidingspercentage 
lijkt iets toe te nemen: van 66% naar 73%. Het beleid is gericht op meer gescheiden inzamelen, maar 
dat heeft nog niet tot duidelijk resultaat geleid. 
 
Ontwikkeling papier 
Meer dan 90% van het ingezamelde oud papier wordt verwerkt via AVU. Enkele gemeenten maken 
nog niet of slechts voor een deel van het papier gebruik van het AVU-contract. 
De ingezamelde hoeveelheid papier is in de afgelopen jaren afgenomen. Deze ontwikkeling is 
waarschijnlijk conjunctureel. Ook de hoeveelheid papier in het restafval is voortdurend afgenomen. 
De via AVU verwerkte hoeveelheid papier is sinds 2013 echter weinig veranderd en was in 2017 57,8 
kton of 45 kg per inwoner. Het inzamelpercentage is toegenomen van 61% naar 70%.  
 
Koplopers bij het inzamelen van papier zijn in 2017: 

- Lopik 72,1 kg per inwoner 
- Leusden 67,6 ,,  
- Bunnik 65,1  ,, 

 
Bij vergelijken van 2017 met 2016 zijn opvallende verschillen (meer dan 3 kg per inwoner): 
De toename in: 
- Bunschoten   van 54,5 naar 61,3 kg per inwoner 
- Eemnes   van 54,2 naar 62,9 ,, 
- Leusden  van 64,6 naar 67,6 ,, 
- Stichtse Vecht van 43,6 naar 46,7 ,, 
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De afname in: 
- Baarn van 58,9 naar 51,5 kg per inwoner 

Bunnik van 70,5 naar 65,1 ,, 
 
Ontwikkeling kunststofverpakkingen, drankenkartons, blik (PMD) 
Met ingang van 2015 worden de door de gemeenten ingezamelde kunststofverpakkingen, dranken-
kartons en blik (PMD) via AVU verwerkt. Daarvoor gebeurde dit via producentenorganisatie Nedvang. 
De ingezamelde hoeveelheid PMD verpakkingen is in twee jaar tijd verdubbeld van 7 kg naar 14,4 kg 
per inwoner. Het inzamelpercentage is provinciebreed nu 42%. 
 

 
 
In 2017 zijn in alle gemeenten de ingezamelde hoeveelheden toegenomen, met name in de gemeenten 
met tariefdifferentiatie. De hoeveelheden verschillen sterk per gemeente: van 6,7 kg in Utrecht tot 45 
kg per inwoner in Bunschoten. Opvallend veel (meer dan 30 kg per inwoner) wordt ingezameld in: 
 
- Bunschoten   45 kg per inwoner 
- Lopik   31 ,, 
- Utrechtse Heuvelrug 33 ,, 
- Veenendaal   34 ,, 
- Wijk bij Duurstede  32 ,, 
- Woudenberg  33 ,, 
 
Een keerzijde van het succesvol inzamelen van PMD is dat als meer PMD wordt ingezameld, de 
vervuiling van het PMD ook toeneemt. Het aandeel daarvan is aanzienlijk en snel toegenomen tot 
33%! Uit onderzoek blijkt dat hoe meer PMD wordt ingezameld, hoe minder PMD in het restafval 
(zoals te verwachten). Maar ook: hoe meer PMD ingezameld, hoe meer PMD in totaal. Als er 10 kg 
per inwoner meer wordt ingezameld, neemt het totaal aan PMD toe met 4 kg. De toename van het 
totaal aan PMD met 4 kg per 10 kg extra inzamelen kan worden toegeschreven aan toenemende 
vervuiling van het ingezamelde PMD als er meer wordt ingezameld. 
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Sorteeranalyses en de samenstelling van het restafvaI 
 
Sinds 2001 worden in alle gemeenten elk jaar sorteeranalyses van het huishoudelijk restafval 
uitgevoerd. In 2017 was de gemiddelde samenstelling: 
 

 In % (gewicht) In kg/inw Waarvan 

Gft-afval 35% 64 46 kg keukenafval 
  8 kg tuinafval 
11 kg organische zeeffractie 

Kunststof 11,5% 21 16,5 kg verpakking bruto; 11,6 netto (schoon);  
9,6 kg niet verpakking 

Papier 10,9% 20 12 kg verpakking 

Glas 4,5% 8,3  

Textiel 4,7% 8,7 1,5 kg schoeisel 

Metalen 3,5% 6,4 4,2 kg verpakking 

Drankenkartons 1,8% netto 3,9 6,2 kg bruto en 3,7 kg netto (schoon)  

Hout 2,2% 4,0  

Steen 2,4% 4,4  

Apparaten 1,0% 1,9 1,3 kg kleiner dan handtas 
0,6 kg groter dan handtas 

Kca 0,08% 0,15 0,07 kg batterijen 
0,04 kg medicijnen  
0,04 kg overig 

Restfractie 22% 41  

Totaal 100% 184 kg  

 
De ontwikkeling van de hoeveelheden van de verschillende afvalfracties in het restafval staat in de 
volgende figuur (in kg per inwoner). 

 
 
Het effect van meer gescheiden inzamelen op het huishoudelijk restafval is vooral te zien bij: 
- gft-afval van 81 naar 64 kg per inwoner in het restafval 
- papier  van 43 naar 20 kg                    ,, 
- kunststoffen van 43 naar 21 kg                    ,, 
Het aandeel van de andere fracties in het afval, die meestal niet gescheiden worden ingezameld, is 
toegenomen van circa 30% naar 40%. 
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De samenstelling van het grof huishoudelijk restafval 
In 2016 en 2017 is onderzoek gedaan naar de producten in het grof restafval, terwijl in 2009 de 
materiaalsamenstelling is onderzocht. 
Het bureau De AfvalSpiegel onderzoekt in opdracht van Van Gansewinkel de productsamenstelling. 
Er wordt uitgegaan van een vracht van circa 18.000 kilogram, die bestaat uit een mix van aan-huis 
opgehaald afval en restafval van milieustraten. Met een kraan worden de grote stukken 
afgescheiden: het grof residu, dat bestemd is voor verbranding. Van het resterende afval wordt 
ongeveer de helft verder gesorteerd naar acht monostromen en een fijn residu. De monostromen 
zijn bestemd voor hergebruik, het fijn residu voor verbranding. De omvang van de monostromen was 
in 2017 circa 53% en in 2016 circa 32%. Deze uitkomsten verschillen sterk. Het is nog niet duidelijk 
wat de statistische betrouwbaarheid van dit onderzoek is, en hoe bruikbaar het is voor het bepalen 
van het hergebruikpercentage van de installatie. 
Het onderzoek naar de materiaalsamenstelling is in 2009 in opdracht van AVU uitgevoerd door 
Eureco2. Er zijn toen zes monsters apart geshredderd en daarna onderzocht op 
materiaalsamenstelling. De grootste fracties waren hout (28%), vloerbedekking (12%), en harde 
kunststof (10%). Er waren grote verschillen in de samenstelling van het gehaalde en het gebrachte 
grof restafval, vooral voor hout: 46% bij halen en 18% bij brengen. 
Het is te overwegen om het onderzoek naar de materiaalsamenstelling te herhalen als voorbereiding 
op de komende aanbesteding voor het verwerken van het restafval. 
 

Nieuwe landelijke doelstellingen voor huishoudelijk restafval en gescheiden inzamelen 
 
Nieuwe landelijke doelstellingen 
Het landelijke beleidskader voor het afvalbeheer is vastgelegd in het Landelijk afvalbeheerplan 2017 -
2029 (LAP3), dat eind 2017 in werking is getreden. Overheden zijn wettelijk verplicht om bij al hun 
besluiten die raken aan afvalbeheer rekening te houden met het LAP.  
In het LAP3 staan nieuwe doelstellingen voor huishoudelijk afval: 
 

• “Verhogen van het aandeel afvalscheiding (fijn en grof) huishoudelijk afval van 52% in 2014 naar 
minimaal 75% in 2020. Afvalscheiding heeft hier betrekking op zowel bron- als nascheiding. 

• Stimuleren van preventie van huishoudelijk afval, zodanig dat de productie is afgenomen van 500 
kilogram (fijn en grof) huishoudelijk afval in 2014 naar maximaal 400 kilogram per inwoner per jaar 
in 2020.  

• Verlagen van de hoeveelheid (fijn en grof) huishoudelijk restafval van 240 kilogram per inwoner per 
jaar in 2014 naar maximaal 100 kilogram per inwoner per jaar in 2020, en maximaal 30 kilogram 
per inwoner per jaar in 2025”. 

 
De nieuwe doelstellingen zijn heel ambitieus: binnen enkele jaren moet het totaal aan huishoudelijk 
afval afnemen met 20% en moet de hoeveelheid restafval meer dan halveren! 
 
De landelijke overheid heeft de hoofdrol bij het stimuleren van preventie. Het beleid daarvoor staat 
in het LAP3 en is beschreven in verschillende nota’s en programma’s.  
De belasting op het verbranden van afval wordt ook als sturingsinstrument genoemd; deze belasting 
wordt per 1 januari 2019 verhoogd van € 13,21 naar € 32,12 per ton.  
 
Voor de gemeenten zijn drie routes voor het realiseren van de nieuwe doelstellingen aangegeven: 
 
1. Intensiveren van het gescheiden inzamelen (bronscheiden) 

Voor het intensiveren van het gescheiden inzamelen zijn verschillende maatregelen te noemen: 

                                                           
2 Zie het rapport ‘AVU afvalmonitoring 2006 – 2011’ hoofdstuk 7 (op de website van AVU). 
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- Afremmen van het aanbieden van restafval door omgekeerd inzamelen, minder frequent 
ophalen, kleinere afvalcontainers, overgaan op brengen naar verzamelcontainers. 

- Stimuleren van het aanbieden van keukenafval bij het gft-afval. 
- Gescheiden inzamelen van luiers en incontinentiemateriaal. 

2. Aanvullen van het bronscheiden met nascheiden  
Bronscheiden kan worden aangevuld met nascheiden. Dat gebeurt nu al voor het grof huishoudelijk 
(rest)afval. Het kan ook worden overwogen voor gewoon huishoudelijk restafval uit bijvoorbeeld 
hoogbouwwijken, waar gescheiden inzamelen bezwaarlijk is. 

3. Financieel stimuleren van gescheiden aanbieden en preventie (door tariefdifferentiatie). 
Financieel stimuleren door het toepassen van tariefdifferentiatie als   een effectief instrument voor 
het verminderen van de hoeveelheid restafval en het verbeteren van het gescheiden aanbieden. 
Het moet wel worden gecombineerd met goede voorzieningen voor gescheiden inzamelen. 

 
Gevolgen voor de Utrechtse gemeenten 
De doelstellingen voor 2020 worden in de provincie Utrecht nog niet gehaald: de hoeveelheid restafval 
zal moeten halveren, het nascheiden van grof restafval en verbouwingsrestafval moet worden 
voortgezet, en het totaal aan huishoudelijk afval moet door preventie afnemen van 485 kg naar 400 
kg per inwoner.  

 

 
 
Gevolgen voor de via AVU verwerkte afvalhoeveelheden 
Als de gemeenten de beoogde scheidingsdoelstellingen realiseren leidt dat tot grote kwantitatieve 
veranderingen in de via AVU verwerkte afvalstromen:  
 
- Een afname van de hoeveelheid brandbaar afval van 287 kton nu naar 150 kton in 2020. Deze 

afname zal kleiner zijn als voor een deel van het huishoudelijk afval wordt gekozen voor nascheiden 
in plaats van of als aanvulling op bronscheiden. 

- Een toename van het gft-afval van 100 naar circa 125 kton. Hiervoor moet vooral meer keukenafval 
worden ingezameld. 

- Een toename voor het papier van 58 naar 64 kton. 
- Een (gewenste) toename voor het PMD-afval van 18,5 naar circa 27 kton.  
- Een toename voor verpakkingsglas van 26 naar 31 kton. 
Het is denkbaar dat veel gemeenten overgaan op het gescheiden inzamelen van luiers en 
incontinentiemateriaal, en dat de verwerking daarvan in AVU-verband wordt geregeld. Als de helft van 
deze afvalstroom wordt ingezameld, gaat het om circa 9 kton. 
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Betekenis van bronscheiden en nascheiden 
Bij de overwegingen rond de nieuwe doelstellingen is nog aandacht nodig voor de betekenis van 
nascheiden als aanvulling of als alternatief voor bronscheiden. 
In het LAP3 is apart ingegaan op de betekenis van nascheiden en bronscheiden. In hoofdstuk 11 van 
het rapport ‘Afvalmonitoring AVU 2016’ is daarvan een samenvatting gegeven. Daarbij is geschat dat 
met meer inzet op het gescheiden inzamelen 50 kg per inwoner extra kan worden ingezameld. 
Het grof huishoudelijk restafval van AVU wordt verwerkt in een nascheidingsinstallatie. Door 
problemen bij de afzet van de geproduceerde brandstofkorrels is het hergebruikspercentage van deze 
installatie nu 50% in plaats van 80%. Deze verwerking moet, samen met het andere restafval, 
binnenkort opnieuw worden aanbesteed. Ook over het nascheiden van gewoon huishoudelijk restafval 
bestaan nog vragen. Een deel van het restafval zal binnenkort worden verwerkt in een 
nascheidingsinstallatie van AVR. 
 

Ontwikkeling van het gescheiden inzamelen in de provincie Utrecht 
 
Samen met de uitkomsten van de sorteeranalyses geven de cijfers over het gescheiden inzamelen van 
de verschillende afvalstromen de volgende indruk van het gescheiden inzamelen in de provincie:  
 

• De hoeveelheid huishoudelijk restafval is de afgelopen jaren voortdurend afgenomen: van 248 kg 
per inwoner in 2007 naar 184 kg in 2017. 

• Voor het realiseren van de nieuwe landelijke doelstelling voor gescheiden inzamelen van 100 kg per 
inwoner in 2020 is echter veel meer gescheiden inzamelen en meer preventie noodzakelijk. 

• Het aandeel in het restafval van de gescheiden in te zamelen afvalstromen (gft-afval, papier, glas, 
textiel, apparaten, kca en kunststoffen) is afgenomen van 189 naar 125 kg per inwoner. 

• De gemiddelde samenstelling van het restafval veranderde de afgelopen vijf jaar weinig. De drie 
grootste fracties zijn gft-afval totaal, papier en kunststoffen. Deze drie fracties vormen samen bijna 
60% van het restafval. Het aandeel kunststoffen neemt verder af. 

• Het gft-afval-(totaal) in het restafval was enkele jaren stabiel, maar is in 2017 afgenomen van circa 
75 naar 64 kg per inwoner. Het inzamelen is iets toegenomen. Ook al geeft dit de indruk dat het 
gescheiden inzamelen van gft-afval redelijk goed gaat, toch zal het inzamelen van deze grootste 
fractie in het restafval aanzienlijk moeten toenemen. Het gft-afval in het restafval is vooral 
keukenafval. Het verbeteren van het gescheiden inzamelen zal vooral moeten worden gericht op 
beter scheiden in de keuken: daar is heel veel te winnen. 

• In alle gemeenten worden drankenkartons en metalen verpakkingen samen met de kunststof 
verpakkingen ingezameld als PMD. De ingezamelde hoeveelheden PMD-verpakkingen en de 
hoeveelheden in het restafval waren: 

In kg/inwoner 2014 2015 2016 2017 

PMD ingezameld 5,4 7,0 11,6 14,4 

PMD in het restafval 24,2 24,7 23,8 19,5 

Totaal PMD 29,6 31,7 35,4 33,9 

Inzamelpercentage 18% 22% 33% 42% 

Met het toenemen van het gescheiden inzamelen blijkt het aandeel van PMD in het restafval af te 
nemen. Dat is volgens verwachting. Het streven is dat de inzameling nog verder zal toenemen. 
Met het toenemen van het inzamelen van drankenkartons blijkt de hoeveelheid in het restafval 
nog niet overeenkomstig af te nemen. 
Bij de metalen verpakkingen (blik) lijkt het gescheiden inzamelen wel te leiden tot een 
overeenkomstige vermindering in het restafval. 

• De hoeveelheid herbruikbaar papier in het restafval is afgenomen van 40 kg per inwoner in 2010 
naar 20 kg in 2017. De ingezamelde hoeveelheid papier is ook afgenomen. De oorzaak van de 
afname is waarschijnlijk de economische crisis. Het inzamelpercentage van papier is toegenomen 
van 60% naar 70%. Verder verbeteren van het gescheiden inzamelen van papier blijft wenselijk: het 
is positief voor het milieu, en door de hoge opbrengsten ook financieel aantrekkelijk. 
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• De hoeveelheid glas in het restafval is met 8 kg per inwoner vergelijkbaar met recente jaren. De 
ingezamelde hoeveelheid glas is ook weinig veranderd. Het inzamelpercentage is nu 73%. Het 
streven voor de verpakkingenbranche is 90%. Het blijft wenselijk om meer glas in te zamelen. 

• De hoeveelheid textiel in het restafval is al jaren circa 9 kg per inwoner. Verbetering blijft wenselijk. 
Het textiel in het restafval bestaat voor 17% uit schoeisel. 

• De hoeveelheid apparaten in het restafval varieert van jaar tot jaar, maar is over een langere 
periode circa 2 kg per inwoner.  Voor het grootste deel (70%) betreft het kleine apparaten, passend 
in een handtas. Het blijkt belangrijk om vooral het inzamelen van kleine apparaten te verbeteren. 

• Het restafval bevat circa 0,15 kg klein chemisch afval (kca) per inwoner. Het bestaat vooral uit 
batterijen (50%) en verder uit medicijnen (25%) en overig kca (25%). Per inwoner komen nu circa 
4 batterijen in het restafval terecht. Meer inzamelen van batterijen is wenselijk. De hoeveelheid 
medicijnen in het restafval komt provinciebreed overeen met circa 50 ton (in 2016 25 ton), terwijl 
circa 100 ton medicijnen gescheiden worden ingezameld en via AVU verwerkt. 

 

Opvallende ontwikkelingen bij de Utrechtse gemeenten 
 
Veranderen van inzamelaar en nieuwe aanbesteding voor het inzamelen 
In 2018 hebben 9 gemeenten de inzameling opnieuw aanbesteed. Deze aanbesteding is door AVU 
gecoördineerd. De aanbesteding heeft geleid tot de volgende veranderingen: 

Gemeenten t/m 2018 per 1 januari 2019 
De Bilt, De Ronde Venen, Houten en Stichtse Vecht Renewi Suez 
Eemnes en Wijk bij Duurstede Suez Suez 
Leusden Suez Remondis 
Montfoort en Oudewater Renewi Cyclus N.V. 

 
De overige gemeenten werken met een eigen inzameldienst of andere overheidsorganisatie: 
- Eigen dienst  Utrecht, Rhenen, Vianen en Woerden  
- ROVA  Amersfoort, Bunschoten en Woudenberg,  
- RMN  Baarn, Bunnik, IJsselstein, Nieuwegein, Soest en Zeist 
- ACV   Veenendaal en per 1 januari 2019: Renswoude (nu Remondis) 
 
Toepassen van tariefdifferentiatie 
De gemeente Veenendaal heeft in 2016 als eerste in Utrecht gekozen voor tariefdifferentiatie. In 2017 
zijn ook de gemeenten Bunschoten, Woerden en Woudenberg overgegaan op tariefdifferentiatie, 
begin 2018 gevolgd door Leusden. In deze gemeenten moet worden betaald per aanbieding van de 
grijze minicontainer. In Woerden wordt bij minder aanbiedingen een deel van de afvalstoffenheffing 
terugbetaald. Er zijn verder geen plannen voor tariefdifferentiatie bekend. 
 
Omgekeerd inzamelen en het nieuwe inzamelen 
Door het gescheiden inzamelen van het volumineuze verpakkingsafval worden de grijze minicontainers 
voor restafval steeds minder vol en is het mogelijk om ze veel minder vaak aan te bieden. Dat is voor 
steeds meer gemeenten reden om de inzamelfrequentie voor restafval te verlagen, dan wel restafval 
niet meer aan huis op te halen, maar te laten brengen naar centrale voorzieningen. De nadruk bij de 
service voor het inzamelen van afval wordt dan verlegd naar de gescheiden aan te bieden 
afvalstromen. Er is geen actueel overzicht van deze ontwikkelingen. 
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Duurzaamheid en afvalbeheer 
 
Methodiek 
Voor het verkennen van de duurzaamheid is de uitworp van CO2  onderzocht met een eerder 
ontwikkelde “AVU-methodiek” (zie AVU Jaarverslag 2011). Er is helaas geen landelijk rekenmodel. 
Voor de verkenning is de feitelijke uitstoot van CO2 van de AVU activiteiten bepaald. Per schakel van 
de afvalketen is verkend wat de CO2 winst is door het terugwinnen van energie of materiaalhergebruik. 
Daarnaast is gekeken naar de herkomst van de CO2, met name of het afkomstig is van biomassa dan 
wel fossiele koolstof. Als het afkomstig is van biomassa wordt de vrijgekomen CO2 op korte termijn in 
principe weer opgenomen in biomassa en kan de uitstoot worden beschouwd als klimaatneutraal. 
 
Duurzaamheid bij het verbranden van huishoudelijk restafval 
Het huishoudelijk restafval wordt verbrand. Bij het verbranden worden vaste afvalstoffen omgezet in 
waterdamp en CO2. Uitgaande van de samenstelling van het restafval in 2017 ontstaat bij het 
verbranden van een ton huishoudelijk restafval 0,92 ton CO2. Hiervan is 0,33 ton afkomstig van fossiel 
koolstof en 0,59 ton van koolstof in biomassa.  
Bij het verbranden wordt nuttige energie opgewekt in de vorm van elektriciteit en warmte. Dat levert 
een besparing op bij de gebruikelijke opwekking van elektriciteit en warmte. Bij de installaties zijn 
projecten in uitvoering of gerealiseerd voor het uitbreiden van stoomnetwerken en stadsverwarming. 
De besparing aan CO2 is daardoor verbeterd en komt in 2016 (2017 is nog niet bekend) uit op: 
- AVR Rijnmond 0,49 ton CO2 per ton restafval 
- AVR Duiven  0,28 ton CO2 per ton restafval 
 
Ongeveer 30% van het afval blijft over als bodemas, vliegas en metalen. Deze stoffen worden 
grotendeels nuttig toegepast. Voor bodemas en vliegas is de vermeden CO2 uitstoot gering.  
Voor metalen (ferro en non-ferro) is de besparing geschat op: 
- AVR Duiven  0,15 ton CO2 per ton restafval 
- AVR Rijnmond 0,16 ton CO2 per ton restafval 
 
Duurzaamheid bij het nascheiden van grof huishoudelijk restafval 
Het grof huishoudelijk restafval werd in 2017 verwerkt in de sorteerinstallatie van AVR in Utrecht. Na 
het scheiden worden metalen en hout hergebruikt. Van papier en kunststoffen worden 
brandstofkorrels gemaakt. Het residu wordt alsnog verbrand in een afvalverbrandingsinstallatie. 
In de AVU Jaarrekening 2011 is berekend dat de netto CO2 besparing bij het nascheiden van grof 
huishoudelijk restafval uitkomt op circa 0,41 ton CO2 per ton grof huishoudelijk restafval, en dat de 
feitelijke uitstoot door het energiegebruik van de scheidingsinstallatie en bij het verwerken van de 
gescheiden afvalstromen uitkomt op 1,18 ton CO2 per ton grof huishoudelijk restafval. 
In 2017 was er geen afzet voor de brandstofkorrels. Het papier en kunststof in het grof restafval is 
daarom verbrand als residu. Dat leidt niet tot een verandering voor CO2, wel voor het 
hergebruikpercentage: 50% in plaats van 80%. Ook omdat sinds eind 2017 het grof restafval wordt 
verwerkt in een andere sorteerinstallatie is dit niet verder onderzocht. 
 
Duurzaamheid bij gescheiden inzamelen en hergebruik 
Wanneer papier, glas of kunststoffen gescheiden worden ingezameld en hergebruikt levert dat in 
principe milieuwinst op ten opzichte van het gebruik van nieuwe grondstoffen. 
In de jaarrekening 2011 zijn uit de literatuur kengetallen afgeleid voor: 
 
a. De CO2 besparing per afvalstroom door gescheiden inzamelen en hergebruik ten opzichte van het 

gebruik van nieuwe grondstoffen. 
b. De CO2 besparing per afvalstroom bij verbranden als afval (door energiewinning e.d.). 
c. De besparing in CO2 per afvalstroom door hergebruik ten opzichte van nieuwe grondstoffen en 

integraal verbranden van de afvalstroom in het restafval.  
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Deze kengetallen zijn bedoeld voor gemeenten om de besparing te bepalen bij meer hergebruik in 
plaats van verbranden in het restafval. Met deze kengetallen is berekend dat de CO2 besparing door 
hergebruik van gft-afval, papier, glas, kunststof verpakkingen, metalen verpakkingen en 
drankenkartons via AVU ten opzichte van het gebruik van nieuwe grondstoffen circa 157 kton CO2 is. 
 
Duurzaamheid bij het natransport naar de verwerkers 
Het restafval en gft-afval wordt van de regionale overslagstations getransporteerd naar de 
verwerkers. Dit gebeurt per schip met het restafval van het overslagstation in Utrecht naar de 
afvalverbrandingsinstallatie in Rozenburg. Van het glas wordt circa 80% vanaf Utrecht per schip 
vervoerd. Voor het overige wordt het afval over de weg vervoerd. Gerekend in tonkilometers wordt 
iets meer dan de helft van het afval per schip vervoerd. De CO2-uitstoot van het natransport komt uit 
op 2,7 kton (0,005 ton CO2 per ton afval). 
 
Duurzaamheid bij het inzamelen van afval 
Bij het inzamelen van afval door de gemeenten is de CO2-uitstoot gemiddeld circa 0,01 ton CO2 per ton 
afval. Bij kunststofverpakkingen is door het lage soortelijke gewicht de uitstoot circa 5x hoger. Voor de 
via AVU verwerkte hoeveelheden van in totaal 494 kton komt dit neer op 5 kton CO2. 
 
CO2 bijdragen van het afvalbeheer 
In de afgelopen drie jaren is de CO2-impact van de AVU-activiteiten afgenomen.  
 
Figuur: Netto CO2-impact van de AVU-activiteiten (in kton CO2)

 
 
Deze afname is vooral te danken aan de betere energie-efficiency bij de afvalverbrandingsinstallaties 
en de toename van het hergebruik van PMD. Als de uitstoot van het verbranden van biomassa ook 
wordt meegeteld is netto de impact van het afvalbeheer voor het via AVU verwerkte afval van 
gemeenten een besparing van circa 83 kton CO2 per jaar. 
 
Voor de klimaatbalans hoeft de uitstoot van biomassa niet te worden meegeteld. De CO2-impact van 
het afvalbeheer is dan een besparing aan CO2 van circa 262 kton. De “klimaatbalans” voor de AVU 
activiteiten is dus positief.  
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In de volgende figuur zijn de CO2-bijdragen per schakel van het afvalbeheer weergegeven (2017). 
 

 
 
Conclusies duurzaamheid 
De conclusies over de duurzaamheid van de AVU activiteiten zijn: 
 

• De AVU activiteiten als geheel zijn nu enigszins klimaatpositief. Als de uitstoot van CO2 door het 
verbranden van biomassa niet wordt meegeteld, zijn de activiteiten duidelijk klimaatpositief. 
Gerekend per inwoner is de besparing 2,1% van de landelijke CO2 uitstoot per inwoner. 

• Voor het bepalen van de klimaateffecten is geen landelijk rekenmodel beschikbaar. Er moet worden 
uitgegaan van door AVU uit literatuur afgeleide kengetallen en methodieken. 

• Het is toepasselijker om een klimaatbalans op te stellen per gemeente, dan voor de activiteiten van 
AVU. De activiteiten van AVU zijn immers maar op circa 80% van het gemeentelijk afval gericht. 

• De methodiek en kengetallen van AVU kunnen door de gemeenten worden gebruikt bij het 
opstellen van een klimaatbalans en voor verdere berekeningen. 

• De belangrijkste optie voor de gemeenten voor het verbeteren van duurzaamheid is meer 
gescheiden inzamelen en hergebruik. Naast milieuvoordelen biedt dat ook financiële voordelen. 
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1. Inleiding 
 
In deze publicatie “Afvalmonitoring AVU 2017” wordt ingegaan op: 
 
- De via AVU verwerkte hoeveelheden van de verschillende afvalstromen in 2017 en voorgaande 

jaren, en opvallende ontwikkelingen daarin. 
- De samenstelling van het huishoudelijk restafval volgens de in opdracht van AVU uitgevoerde 

sorteeranalyses en de ontwikkeling daarvan. 
- Duurzaamheid en de afvalverwerking via AVU. Dit is toegespitst op de uitstoot van CO2 en 

besparingen door hergebruik, met kengetallen voor de verschillende activiteiten. 
- Gescheiden inzamelen in Utrecht en opvallende ontwikkelingen bij de Utrechtse gemeenten  
- Relevante ontwikkelingen in het landelijke afvalbeleid, en met name de nieuwe doelstellingen voor 

restafval volgens het nieuwe ‘Landelijk afvalbeheerplan 2017 – 2029’ (LAP3). 
 
De rapportage heeft dezelfde opzet als de monitoringrapportage van AVU voor 2016.  
De rapportage vervangt de vroegere hoofdstukken in de AVU jaarrekening over afvalmonitoring en 
duurzaamheid. 
  



Afvalmonitoring AVU 2017 

  

17 

2. Verwerkte hoeveelheden brandbaar afval (restafval) 
 

2.1 Hoeveelheden brandbaar afval en restafval 
 
De bruto via AVU verwerkte hoeveelheden brandbaar afval zijn in de volgende tabel en grafiek 
weergegeven.  
 
Tabel: De per jaar via AVU verwerkte hoeveelheden brandbaar afval in kton (1 kton = 1.000 ton) 

- in kton - 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Brandbaar afval  353,6 363,0 359,4 344,3 336,1 338,7 326,3 310,3 315,8 314,0 299,0 287,3 

Waarvan:             

- huishoudelijk restafval 291,0 298,3 295,9 291,3 285,1 284,7 279,5 272,5 273,6 268,8 254,5 244,5 

- grof huishoudelijk restafval 51,4 53,2 48,6 43,8 42,1 43,2 39,2 35,7 34,3 36,1 36,1 34,9 

- KWD-afval3 4,8 3,2 5,7 2,5 2,1 2,7 2,5 2,0 2,6 2,9 2,6 2,4 

- veegvuil 3,4 8,3 9,2 6,7 6,8 8,2 5,0 0,1 5,4 6,2 5,5 5,8 

- prullenbakafval            0,3 

 
Figuur: De per jaar via AVU verwerkte hoeveelheden brandbaar afval in kton (1 kton = 1.000 ton) 

 
 
Het totaal aan brandbaar afval is de afgelopen tien jaar bijna voortdurend afgenomen; in totaal met 
21%. Verreweg het grootste deel betreft huishoudelijk restafval. 
Enkele gemeenten (Utrecht, Veenendaal, Bunnik) laten door hen ingezameld KWD-afval, veegvuil of 
prullenbakafval via AVU verwerken. Het wordt ook als zodanig apart geregistreerd. De 
verwerkingscontracten van AVU staan dit toe. De fluctuaties in de hoeveelheden voor deze 
afvalstromen hangen samen met het beleid van deze gemeenten, en zijn hier niet verder toegelicht. 
 
Begin 2018 heeft de gemeente Utrecht gevraagd om correcties op de cijfers voor het restafval van de 
gemeente Utrecht. Er wordt namelijk samen met het als ‘huishoudelijk restafval’ geregistreerde afval 
ook een aanzienlijke hoeveelheid KWD-afval ingezameld. Hetzelfde is het geval bij het grof 
huishoudelijk afval. Het betreft 3 à 3,5% van het totaal voor de provincie. Deze correcties zijn met 
‘terugwerkende kracht’ in deze rapportage opgenomen.  
De hiervoor gecorrigeerde hoeveelheden staan in de volgende tabel en grafiek. 
 

                                                           
3 KWD-afval is restafval van kantoren, winkels en diensten dat apart is ingezameld door gemeenten en wat 
betreft samenstelling vergelijkbaar is met huishoudelijk restafval 
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Verbouwingsrestafval, zoals dat wordt aangeleverd op de afvalbrengstations, wordt door elf 
gemeenten apart naar sorteerinstallaties voor bouw- en sloopafval gebracht. Het wordt – in het 
landelijk beleid - wel meegeteld bij het totaal aan restafval van huishoudens.  
 
Tabel: De netto hoeveelheden huishoudelijk, grof huishoudelijk en verbouwingsrestafval (in kton) 

- in kton - 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Bruto  
huishoudelijk restafval 

291,0 298,3 295,9 291,3 285,1 284,7 279,5 272,5 273,6 268,8 254,5 244,5 

- Correctie voor KWD-afval 
in huishoudelijk restafval 
gemeente Utrecht  

9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 13,5 8,3 9,9 7,5 7,7 7,5 

Netto 
Huishoudelijk restafval 

282,0 289,3 286,9 282,3 276,1 275,7 266,0 264,2 273,7 261,3 246,8 236,8 

Bruto 
grof huishoudelijk restafval 

51,4 53,2 48,6 43,8 42,1 43,2 39,2 35,7 34,3 36,1 36,1 34,9 

- Correctie KWD-afval in grof 
huishoudelijk restafval 
gemeente Utrecht  

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Netto  
Grof huishoudelijk restafval 

47,9 49,7 45,1 40,3 38,6 39,7 35,7 32,2 30,8 32,6 32,6 31,4 

Verbouwingsrestafval (CBS) 9 8 8 7 7 7 5 5 5 5   4 44 

             

Totaal restafval van 
huishoudens 

338,9 347 340 329,6 321,7 322,4 306,7 301,4 309,5 298,9 283,4 272,2 

 
Figuur: Ontwikkeling van het restafval van huishoudens in kton 

 
 
In de afgelopen tien jaar is de hoeveelheid restafval afgenomen: 

 Afname in % 
Huishoudelijk restafval 18% 
Grof huishoudelijk restafval 37% 
Verbouwingsrestafval 55% 
Totaal aan restafval van huishoudens 22% 

 
In de volgende paragraaf is daar verder op ingegaan.  
 

                                                           
4 Voorlopig cijfer van het CBS 
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De ontwikkeling van het totaal aan restafval van huishoudens, opgesplitst naar huishoudelijk restafval, 
grof huishoudelijk restafval en verbouwingsrestafval, en omgerekend naar kg per inwoner, staat in de 
volgende tabel en grafiek. 
In Bijlage 1 staan deze cijfers per gemeente voor huishoudelijk restafval en grof huishoudelijk restafval. 
 
Tabel: Ontwikkeling van het restafval van huishoudens in kg per inwoner 

- kg per inwoner -  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Huishoudelijk restafval 242 243 239 235 227 225 215 212 210 207 194 184 

Grof huishoudelijk restafval 41 41 37 33 31 32 29 26 24 26 26 24 

Verbouwingsrestafval (CBS) 9 8 8 7 7 7 5 5 5 4 4 4 

Restafval huishoudens totaal 292 293 284 275 265 264 249 244 239 237 224 213 

Afname per jaar p.m. 0 -9 -9 -10 -1 -15 -6 -4 -2 -13 -11 

 
Figuur: Ontwikkeling van het restafval in kg per inwoner 

 
 
 

2.2 Ontwikkelingen bij de hoeveelheden restafval  
 
Ontwikkeling huishoudelijk restafval  
De hoeveelheid huishoudelijk restafval per inwoner is in de afgelopen jaren voortdurend afgenomen: 
van 243 kg per inwoner in 2007 naar 184 kg in 2017; een afname met 25%.  
 
Bij vergelijken van 2017 met 2016 valt het volgende op (zie bijlage 1):  
 

• In bijna alle gemeenten is het huishoudelijk restafval afgenomen. Alleen in De Ronde Venen, 
Rhenen, en Wijk bij Duurstede is er een minimale toename. 

• Drie gemeenten zijn in 2017 overgegaan op tariefdifferentiatie. De afname van het huishoudelijk 
restafval is spectaculair in: 
-  Bunschoten van 183 naar slechts 45 kg per inwoner; 
-  Woudenberg van 176 naar 69 kg per inwoner; 
-  Woerden van 178 naar 145 kg per inwoner.  
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• De gemeente Veenendaal is al eerder (in 2016) overgegaan op tariefdifferentiatie (diftar). Er is nu 
98 kg restafval per inwoner; praktisch hetzelfde als in 2016. 

• Ook in de gemeenten Eemnes (21%), Leusden (27%), Lopik (16%) en Montfoort (17%) is het 
huishoudelijk restafval sterk afgenomen. 

• Het meeste huishoudelijk restafval is nu in Amersfoort (209 kg), Nieuwegein (215 kg), Renswoude 
(215, Stichtse Vecht (210 kg), Utrecht (216) en Vianen (211 kg per inwoner). 

- Er zijn zeven gemeenten met minder dan 150 kg huishoudelijk restafval per inwoner: 
-  Bunschoten    45 kg per inwoner 
-  Woudenberg    69 ,, 
-  Veenendaal    98 ,, 
-  Leusden   106 ,, 
-  Utrechtse Heuvelrug 124 ,, 
-  Lopik   137 ,, 
-  Woerden  145 ,, 
 

Ontwikkeling grof huishoudelijk restafval 
Het grof huishoudelijk restafval is afgenomen van 44 kg per inwoner in 2006 naar 29 kg in 2013. Dat is 
een afname met 35%! Sinds 2013 stokt deze afname. De afname is waarschijnlijk veroorzaakt door: 
 
- Steeds minder huis-aan-huis ophalen van grof afval, maar alleen ophalen op afroep. 
- In steeds meer gemeenten moet worden betaald voor het ophalen van grof afval. 
- Op de afvalbrengstations kan en moet het grof afval meer gescheiden worden aangeboden. 
 
Opvallende veranderingen in 2017 ten opzichte van 2016 zijn: 
 
- Het meeste grof huishoudelijk restafval is in Bunschoten: 51 kg per inwoner. Dat is zelfs meer dan 

er aan huishoudelijk restafval is ingezameld. 
- De gemeenten met het minste grof huishoudelijk restafval zijn Renswoude (8 kg) en Montfoort (2 

kg per inwoner). In deze gemeenten is het grof restafval mogelijk gedeeltelijk afgevoerd als gewoon 
huishoudelijk restafval of anderszins verwerkt. 

- Het grof huishoudelijk restafval is verder sterk afgenomen in De Ronde Venen (17%) en Eemnes 
(32%). 

 
Ontwikkeling van het totaal aan restafval van huishoudens (exclusief verbouwingsrestafval) 
De gemeenten met meer dan 230 kg per inwoner voor het totaal aan restafval zijn: 
- Amersfoort 231 kg per inwoner 
- Vianen  231 ,, 
- IJsselstein  232 ,, 
- Utrecht  235 ,, 
- Stichtse Vecht 240 ,, 
- Nieuwegein 246 ,, 
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De volgende figuur geeft een beeld van de hoeveelheid restafval per gemeente: 
 
Figuur: Huishoudelijk restafval en grof huishoudelijk restafval per gemeente in 2017 (kg per inwoner) 

 
 
Ontwikkeling KWD-afval 
De gemeenten Utrecht en Veenendaal zamelen nog apart (met huishoudelijk afval vergelijkbaar) KWD-
afval in. De hoeveelheden zijn weinig veranderd: 2,4 kton in 2017; 2,7 kton in 2016 en 2,9 kton in 2015. 
In de gemeente Utrecht wordt ook KWD-afval samen met het huishoudelijk restafval en het grof 
huishoudelijk restafval ingezameld. De cijfers voor de gemeente Utrecht zijn daarvoor gecorrigeerd: 
zie het begin van dit hoofdstuk. 
 
Ontwikkeling veegvuil 
De gemeente Utrecht laat veegvuil via AVU verwerken. In 2017 is 5,8 kton verwerkt. In 2016 was dit 
5,7 kton; in 2015 6,2 kton, en in 2014 5,4 kton.  
Voor Bunnik is een kleine hoeveelheid prullenbakafval via AVU verwerkt. 
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2.3  Ontwikkelingen bij de verwerking van grof huishoudelijk 
restafval 
 
In het Landelijk Afvalbeheer Plan staat hoe het grof huishoudelijk restafval moet worden verwerkt. 
Er is daarbij een verschil voor het afval dat aan-huis wordt opgehaald, en het grof restafval dat wordt 
gebracht en ‘overblijft’ op de gemeentelijke milieustraat, waar het grof huishoudelijk afval 
gescheiden moet worden aangeboden en dus al een vergaande sortering plaatsvindt.  
De minimumstandaard voor het verwerken van het grof huishoudelijk restafval is bij: 
- Halen   sorteren 

- Brengen  verbranden 

In de provincie Utrecht wordt circa 27% van het grof huishoudelijk restafval gehaald (voorlopig cijfer 

van het CBS voor 2017; in 2011 was dit 25%). 

Bij het verwerken van het grof huishoudelijk restafval via AVU is het onderscheid naar halen – 
brengen niet toegepast. Al het grof huishoudelijk restafval werd, net als in voorgaande jaren, via AVR 
verwerkt in de scheidingsinstallatie van Van Gansewinkel in Utrecht. Per 18 december 2017 is dit 
gewijzigd; het wordt nu verwerkt in de sorteerinstallatie van Van Vliet in Nieuwegein (onderdeel van 
de Renewi-groep). 
In de scheidingsinstallatie wordt het grof restafval eerst geshredderd en daarna voor hergebruik  
gesorteerd naar de materialen: hout, metalen, puin, zeefzand, ’papier en kunststoffen’, en een 
residu. Het residu wordt alsnog verbrand in een afvalverbrandingsinstallatie. Van de fractie ‘papier 
en kunststoffen’ werden brandstofkorrels gemaakt voor gebruik in cementovens of energiecentrales. 
In 2017 was hiervoor geen afzet, en is gestopt met het maken van brandstofkorrels. Het 
hergebruikspercentage is daardoor afgenomen van 80% naar circa 50%5. 
 
De verwerking van het huishoudelijk restafval, KWD-afval en veegvuil is in 2017 niet veranderd. Het 
wordt verbrand in de afvalverbrandingsinstallaties van AVR in Rozenburg (regio Utrecht) en Duiven 
(regio’s Amersfoort en Veenendaal). 
  

                                                           
5 Zie voor meer informatie over het nascheiden van grof huishoudelijk restafval de ‘Jaarrekening AVU 2011’ 
pagina 24 en verder. 
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3. Samenstelling van het restafval volgens de sorteeranalyses 
 

3.1 Uitgevoerde sorteeranalyses 
 
Ook in 2017 zijn in alle gemeenten sorteeranalyses van het huishoudelijk restafval uitgevoerd. Bij de 
sorteeranalyses wordt de samenstelling van het huishoudelijk restafval onderzocht. Dit onderzoek 
naar de samenstelling van het restafval is gestart in 2001. 
 
Per sorteeranalyse wordt een monster genomen van circa 1.500 kg (van ruim 60 huishoudens) waarvan 
750 kg wordt uitgesorteerd en op samenstelling geanalyseerd. Het aantal sorteeranalyses per 
gemeente is afhankelijk van het aantal inwoners. In het najaar van 2017 zijn in totaal 57 
sorteeranalyses uitgevoerd. 
De totaal gesorteerde hoeveelheid restafval komt overeen met het jaaraanbod van 207 personen6. De 
gemiddelden van de sorteeranalyses geven een goed beeld van de samenstelling van het huishoudelijk 
restafval en de ontwikkeling daarvan in de provincie als geheel. 
 
De gemeenten hebben eind december 2017 de uitkomsten van de sorteeranalyses ontvangen. In de 
loop van 2018 hebben de gemeenten de gedetailleerde gegevens van de sorteeranalyse(s) in de 
gemeente en een overzichtsrapport van Eureco B.V. ontvangen.  
In deze AVU-monitoringrapportage zijn de gegevens verder uitgewerkt. 
 

3.2 De samenstelling van het restafval in % 
 
In de volgende tabel en figuur staan – van jaar tot jaar -de gemiddelde uitkomsten van alle analyses in 
gewichtsprocenten. 
 
Tabel: Ontwikkeling van de samenstelling van het huishoudelijk restafval in gewichtsprocenten 

 Gemiddelde in % 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Gft-afval totaal 32,1 29,4 26,4 28,9 32,5 31,8 34,2 34,6 35,4 35,4 35,0 

- waarvan  
organische zeeffractie 

(8,3) (7,0) (6,4) (6,9) (7,5) (7,8) (8,2) (7,6) (8,8) (6,6) (6,2) 

Papier en karton 16,4 15,7 15,0 16,0 15,0 14,0 14,0 13,0 10,9 9,7 9,5 

Glas 4,6 4,9 3,9 4,5 4,7 4,6 4,1 4,8 4,4 4,5 4,3 

Textiel 4,0 2,9 2,8 3,0 3,9 4,0 4,0 4,4 4,7 4,4 5,1 

Apparaten 1,3 0,8 1,0 0,8 1,0 0,9 1,1 0,9 0,9 0,9 1,1 

Klein chemisch afval 0,09 0,09 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,07 0,06 0,08 

Kunststoffen 18,0 22,0 27,0 21,0 14,0 15,0 14,0 15,0 16,5 13,6 11,3 

- waarvan 
kunststof verpakking netto 

    (9,4) (8,9) (7,7) (7,6) (7,7) (7,4) (6,0) 

Hout 2,4 1,9 1,6 2,5 1,9 2,3 2,3 2,3 2,1 1,9 2,3 

Steen 2,3 2,3 2,0 1,8 2,8 2,0 2,3 2,4 2,4 1,9 2,7 

Metalen 4,0 3,8 3,3 3,7 3,9 3,6 3,9 4,0 3,9 3,6 3,6 

- waarvan verpakking        (2,8) (2,7) (2,3) (2,3) 

Overig 15,0 17,0 17,0 17,0 21,0 22,0 20,0 19,0 15,2 22,4 21,1 

- waarvan drankenkartons 
bruto/netto    

   
 (3,2/1,6) (2,7/1,4) (4,5/1,8) (3,0/1,8) 

PMD (= kunststof verpakking 
netto + metalen verpakking + 
drankenkartons netto)    

   
 12 11,8 11,5 10,1 

 

                                                           
6 In 2017 is voor de sorteeranalyses in totaal 78,6 ton ingezameld waarvan 38 ton is uitgesorteerd. Per analyse 
is dat gemiddeld 1.379 kg waarvan 667 kg is geanalyseerd. 38 ton komt overeen met het huishoudelijk restafval 
van 207 personen of circa 90 huishoudens. 
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Figuur: Ontwikkeling van de samenstelling van het huishoudelijk restafval in gewichtsprocenten 

 
 
Wat opvalt is dat het aandeel van kunststoffen en papier geleidelijk is gedaald. Het percentage gft-
afval is toegenomen, terwijl glas constant is. Het aandeel van de andere fracties in het afval, die 
meestal niet gescheiden worden ingezameld, is toegenomen van circa 30% naar 40%. 
Deze ontwikkeling hangt samen met het meer gescheiden inzamelen van afval. 
 
De samenstelling van het huishoudelijk restafval in de provincie Utrecht is vergeleken met de 
landelijke samenstelling volgens jaarlijks onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat7. 
 

 Landelijk %  AVU – provincie Utrecht 2017 % 
Gft-afval 32 35 
Papier herbruikbaar 12 9,5 
Papier niet herbruikbaar 8 p.m. 
Luiers en incontinentiemateriaal 7,4 p.m. 
Kunststoffen 14 11 
- waarvan verpakkingen 9,3 6,0 

Glas 5,1 4,3 
Metalen 4,4 3,6 
Textiel 5,1 5,1 
Klein chemisch afval 0,11 0,08 
Apparaten 1,0 1,1 
Hout 3,6 2,3 

 
De samenstelling blijkt betrekkelijk weinig te verschillen. Landelijk is er minder gft-afval in het 
restafval en meer papier en kunststoffen. Bij het landelijk onderzoek worden meer afvalfracties 
gemeten dan bij het onderzoek van AVU, zoals het “niet herbruikbare papier” (8%) en ‘luiers en 
incontinentiemateriaal” (7,4%). Er wordt ook meer onderzoek gedaan naar de vervuiling in de 
verschillende fracties. Die informatie is ook nuttig voor de Utrechtse gemeenten. 
 

                                                           
7 “Samenstelling van het huishoudelijk restafval, sorteeranalyses 2017 – Gemiddelde driejaarlijkse 
samenstelling 2016”. Rijkswaterstaat Utrecht, 2018. 
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3.3 De samenstelling van het restafval in kg per inwoner 
 
Per gemeente zijn de gemiddelde percentages op basis van de jaarlijkse hoeveelheid huishoudelijk 
restafval omgerekend naar hoeveelheden in kg per inwoner in het restafval. In bijlage 2 staan de 
uitkomsten per gemeente en gemiddeld8 voor de provincie van het onderzoek in 2017. 
In bijlage 3 staan deze uitkomsten van de sorteeranalyses in 2016. 
 
In de volgende tabel en figuren staan - van jaar tot jaar - de gemiddelde hoeveelheden voor de 
provincie (gewogen naar inwoners en hoeveelheid restafval per gemeente).  
 
Tabel: Samenstelling van het huishoudelijk restafval in kg/inwoner (gewogen gemiddelden provincie) 

Provincie Utrecht kg per inwoner in het restafval 

 2007 2008 2009 2010  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Gft-afval totaal 81,3 72,9 66,0 66,0 73,7 69,4 73,6 73,0 73,9 68,2 64,3 

Gft-afval (keuken+tuin) 61,0 56,3 50,5 50,4 57,2 53,3 57,1 57,6 57,3 56,3 53,5 

Organische zeeffractie 20,3 16,5 15,5 15,5 16,5 16,2 16,5 15,4 16,6 11,8 10,8 

Papier 42,6 38,9 37,9 39,8 37,8 32,3 31,9 28,6 23,9 21,9 20 

Glas 10,6 11,7 9,7 10,7 10,7 10,5 8,7 10,4 9,7 8,8 8,3 

Textiel 8,7 7,8 7,8 7,8 8,7 8,6 7,7 8,9 9,9 8,0 8,7 

Apparaten 3,0 1,6 2,2 1,6 2,1 1,7 2,3 2,1 2,0 1,6 1,9 

Kca 0,19 0,29 0,10 0,10 0,10 0,10 0,15 0,37 0,13 0,10 0,15 

Kunststoffen 42,6 49,5 60,2 44,6 31,0 31,4 28,1 30,2 34,4 26,4 21,2 

Kunststof verpakking netto     19,4 18,7 16,2 15,7 16,3 15,5 11,6 

Hout 5,8 3,9 2,9 5,8 3,9 4,5 4,3 4,2 3,8 3,4 4,0 

Steen 4,8 4,9 3,9 3,9 4,8 3,6 4,2 5,1 4,8 3,1 4,4 

Metalen 9,7 8,7 7,8 7,8 7,8 7,6 7,7 8,2 7,9 6,7 6,4 

Metalen verpakking        5,4 5,6 4,5 4,2 

Overig incl. drankkartons 33,9 38,9 36,9 39,8 43,6 46,6 41,6 39,2 35,6 46 45 

Drankenkartons netto        3,1 2,8 3,8 3,7 

Huishoudelijk restafval 243 239 235 228 224 216 210 216 212 199 184 
            

Gescheiden in te zamelen* 189 183 184 170 164 154 153 154 154 135 125 

PMD**        24,2 24,7 23,8 19,5 

            

*Gescheiden in te zamelen: som van gft-afval, papier, glas, textiel, apparaten, kca en kunststoffen. 

**PMD = kunststof verpakking netto + metalen verpakking + drankenkartons netto 

 
De ontwikkelingen komen goed overeen met die voor de samenstelling van het restafval in 
percentages.  
De som van de gescheiden in te zamelen fracties neemt duidelijk af. Dat is het effect van meer 
gescheiden inzamelen. Het is vooral te zien bij: 
- gft-afval van 81 naar 64 kg per inwoner in het restafval 
- papier  van 43 naar 20 kg                    ,, 
- kunststoffen van 43 naar 21 kg                    ,, 
 

                                                           
8 Het gemiddelde is het gewogen gemiddelde naar inwoners en hoeveelheid restafval per gemeente. 
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Figuur: Ontwikkeling van de samenstelling van het restafval in kg per inwoner 

 
 
Figuur: Ontwikkeling van de verschillende afvalfracties in het huishoudelijk restafval in kg per inwoner 
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In een taartdiagram is de samenstelling van het restafval in 2017 gedetailleerd weergegeven. 
 
Figuur: Samenstelling van het huishoudelijk restafval in 2017 

 
 
Bij de sorteeranalyses zijn verschillende fracties nog verder uitgesplitst, met name naar 
verpakkingen. De resultaten daarvan voor 2017 staan in de volgende tabel. 
 
Tabel: Samenstelling van het huishoudelijk restafval meer in detail voor de provincie 

 In % (gewicht) In kg/inw Waarvan 

Gft-afval 35% 64 46 kg keukenafval 
  8 kg tuinafval 
11 kg organische zeeffractie 

Kunststof 11,5% 21 16,5 kg verpakking bruto; 11,6 netto (schoon);  
9,6 kg niet verpakking 

Papier 10,9% 20 12 kg verpakking 

Glas 4,5% 8,3  

Textiel 4,7% 8,7 1,5 kg schoeisel 

Metalen 3,5% 6,4 4,2 kg verpakking 

Drankenkartons 1,8% netto 3,9 6,2 kg bruto9 en 3,7 kg netto (schoon)  

Hout 2,2% 4,0  

Steen 2,4% 4,4  

Apparaten 1,0% 1,9 1,3 kg kleiner dan handtas 
0,6 kg groter dan handtas 

Kca 0,08% 0,15 0,07 kg batterijen 
0,04 kg medicijnen  
0,04 kg overig 

Restfractie 22% 41  

Totaal 100% 184 kg  

  

                                                           
9 Bruto: na leegmaken, maar inclusief aanklevend product en restafval. Netto: bepaald volgens tellingen en 
standaardgewichten per verpakking. 
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3.4 Provinciebreed onderzoek door Eureco 
 
Eureco voert de sorteeranalyses uit voor AVU, en brengt jaarlijks een rapport uit over het onderzoek 
en de uitkomsten op provincieniveau. Hoofdpunten in het rapport over het onderzoek in 2017 zijn: 
 
- De restfractie (excl. drankenkartons) is 22% of 41 kg per inwoner. Dat is aanzienlijk. De 

samenstelling daarvan is niet verder bepaald. Het betreft zaken als tissues, hygiënisch papier, 
stofzuigerzakken enz. Uit landelijk onderzoek10 is bekend dat het restafval voor circa 7,4% bestaat 
uit luiers en incontinentiemateriaal. Voor de provincie Utrecht komt dat neer op 14 kg per inwoner. 

- Bij textiel is schoeisel meegeteld. Schoenen worden namelijk samen met textiel ingezameld. 
- De aangetroffen metalen bestaan voor het grootste deel uit verpakkingen. De metalen 

verpakkingen (blik) worden steeds meer samen met de kunststofverpakkingen ingezameld. De 
verwachting is dat het aandeel van metalen in het restafval daardoor verder zal afnemen. 

- Gezien de kleine hoeveelheden is de samenstelling van het klein chemisch afval (kca) op 
provincieniveau onderzocht: dat wil zeggen het kca van alle sorteeranalyses is verzameld en als 
geheel onderzocht.  

- Het kca  bestond voor 84 gewichts-% uit de categorie huishouden. Het gaat vooral om batterijen 
(70%) en lampen die als kca worden beschouwd (spaarlampen, ledlampen en TL buizen; 14%). 

- Medicijnen nemen een tweede plaats in binnen het kca; 10% op gewichtsbasis. Het gaat hierbij om 
medicijnen op recept (pillen, zalfjes, poeders, vloeistoffen en sprays), naalden, diabetespennen en 
inhalatoren. 

- Kca uit de categorieën doe-het-zelf en vervoer is in beperkte mate aangetroffen (6% van het kca).  
De verdeling van de kca-categorieën op aantalsbasis, volgt de verdeling op gewichtsbasis: 75% van 
alle kca-items bestaat uit batterijen, 18% uit medicinale items en 6% uit lampen. 

 
In het rapport van Eureco zijn provinciebreed drie dwarsdoorsneden gemaakt om de verschillen in 
samenstelling per type bebouwing, per type inzamelmiddel en per stedelijkheidsklasse in beeld te 
brengen: 
 
- In 2017 is voor de laagbouw een zichtbaar lager aandeel papier/karton in het restafval gemeten 

dan in de hoogbouw. Voor de overige fracties zijn de verschillen klein. 
- Bij de inzamelmiddelen zijn de opvallendste verschillen: 

- Een lager aandeel gft-afval bij bovengrondse verzamelcontainers 
- Een hoger aandeel hout bij bovengrondse verzamelcontainers 
- Oud papier is het laagst bij minicontainers 
- Het restafval is fijner en kleiner naarmate het inzamelmiddel fijner en kleiner is.  

- Bij de analyse naar stedelijkheidsklasse blijkt dat in de meer stedelijke gebieden het restafval 
procentueel meer papier bevat. Voor gft-afval zijn de verschillen klein. 

 

3.5  De samenstelling van het grof huishoudelijk restafval 
 
De samenstelling van het grof huishoudelijk restafval is niet eenvoudig te bepalen. Het probleem 
hierbij is dat het grof restafval vooral bestaat uit producten waarin verschillende materialen zijn 
verwerkt. In 2016 en 2017 is onderzoek gedaan naar de producten in het grof restafval, terwijl in 
2009 de materiaalsamenstelling is onderzocht. 
 
Het bureau De AfvalSpiegel heeft in opdracht van Van Gansewinkel in 2016 en 2017 de 
productsamenstelling van het grof huishoudelijk restafval onderzocht. In 2018 en 2019 zal dit worden 
herhaald. Voor het onderzoek wordt een vracht van circa 18.000 kilogram grof restafval onderzocht, 

                                                           
10 Samenstelling van het huishoudelijk restafval, sorteeranalyses 2017; Gemiddelde driejaarlijkse samenstelling 
2016; Rijkswaterstaat., Utrecht 2018 
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die bestaat uit een mix van aan-huis opgehaald afval en restafval van milieustraten. Met een kraan 
worden eerst de grote stukken afgescheiden: het grof residu, dat bestemd is voor verbranding. Van 
het resterende afval wordt ongeveer de helft verder gesorteerd naar acht monostromen en een fijn 
residu. De monostromen zijn bestemd voor hergebruik, het fijn residu voor verbranding. 
De uitkomsten voor 2016 en 2017 verschillen sterk. Het is daardoor nog niet duidelijk wat de 
statistische betrouwbaarheid van dit onderzoek is, en hoe bruikbaar het is voor het bepalen van het 
hergebruikpercentage van de scheidingsinstallatie.  
 
Tabel: Productsamenstelling van het grof huishoudelijk restafval in procenten 

 2016 2017 

Grof residu 
(bankstellen, kussens, matrassen, 
isolatiemateriaal, tapijten, overig) 

46,8% 28,2% 

Fijn residu 21,5% 19,3% 

Monostromen voor hergebruik 
(harde kunststoffen, puin, hout, papier en 
karton, zeefzand, schroot, non-ferro) 

31,7% 52,5% 

 
Het onderzoek naar de materiaalsamenstelling is in 2009 in opdracht van AVU uitgevoerd door 
Eureco11. Er zijn toen zes monsters apart geshredderd en daarna onderzocht op 
materiaalsamenstelling. De grootste fracties waren hout (28%), vloerbedekking (12%), en kunststof 
hard (10%). Er waren grote verschillen in de samenstelling van het gehaalde en het gebrachte grof 
restafval, vooral voor hout: 46% bij halen en 18% bij brengen. 
 
Het is te overwegen om het onderzoek naar de materiaalsamenstelling te herhalen als voorbereiding 
op de komende aanbesteding voor het verwerken van het restafval. 
  

                                                           
11 Zie het rapport ‘AVU afvalmonitoring 206 – 2011’ hoofdstuk 7. 
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4. Gft-afval 
 

4.1 Verwerkte hoeveelheid gft-afval 
 
De door de gemeenten ingezamelde en via AVU verwerkte hoeveelheid gft-afval is in de volgende 
tabellen en figuren weergegeven. De hoeveelheid is al jaren constant, maar lijkt de afgelopen twee 
jaar iets toe te nemen. 
 
Tabel en figuur: De per jaar via AVU verwerkte hoeveelheden gft-afval in kton (= 1.000 ton) 

- in kton - 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

            

Gft-afval 97,0 93,7 97,5 94,7 98,0 99,4 94,0 97,0 96,0 100,1 103,3 

 

 
 
Tabel en figuur: De per jaar via AVU verwerkte hoeveelheden gft-afval in kg per inwoner 
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- kg per inwoner-  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

            

Gft-afval 81,0 78,0 81,0 78,0 80,0 81,0 75,0 77,0 76,0 78,6 80,4 
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4.2 Ontwikkelingen bij het gft-afval en ander organisch afval 
 
De ontwikkeling van de hoeveelheden ingezameld gft-afval, ingezameld grof tuinafval en het gft-afval 
in het restafval is weergegeven in de volgende tabel en figuur. 
 
Tabel: Ingezameld organisch afval en resterend in het restafval (in kg per inwoner) 

- kg per inwoner-  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Gft ingezameld 81,0 78,0 81,0 78,0 80,0 81,0 75,0 77,0 76,0 78,6 80,4 

Grof tuinafval ingezameld(CBS) 25,0 25,0 25,0 23,0 24,0 25,0 23,0 24,5 25,0 22,3 20,612 

Gft totaal in het restafval 
(keukenafval + tuinafval + 
organische zeeffractie) 

81,3 72,9 66,0 66,0 73,7 69,4 73,6 73,0 73,9 68,2 64,3 

Totaal organisch afval 187 176 172 167 178 175 1726 175 175 169 165 

Scheidingspercentage 57% 59% 62% 60% 59% 60% 57% 58% 58% 60% 61% 

 
Figuur: Ingezameld organisch afval en resterend in het restafval (in kg per inwoner) 

 
 
De ingezamelde hoeveelheid gft-afval en grof tuinafval is gerekend over meer jaren constant.  
De hoeveelheid in het restafval is echter afgenomen van circa 80 naar 64 kg per inwoner. Van deze 
64 kg gft-totaal is 46 kg keukenafval, 8 kg tuinafval en 11 kg de organische zeeffractie. 
Het scheidingspercentage voor het organisch afval is daardoor iets toegenomen tot 61%, maar 
varieert van jaar tot jaar. 
 
De ingezamelde hoeveelheden gft-afval per gemeente zijn voor de periode 2011 – 2017 weergegeven 
in bijlage 4 (in kg per inwoner).  
  

                                                           
12 Voorlopig cijfer van het CBS. 
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De ingezamelde hoeveelheid gft-afval per gemeente in 2017 staat in de volgende figuur. 
 
Figuur: Ingezameld gft-afval per gemeente in 2017 in kg per inwoner 

 
 
De hoeveelheden per gemeente vertonen grote verschillen: van 34 in Utrecht tot 164 kg per inwoner 
in Utrechtse Heuvelrug. Deze verschillen worden voor een groot deel bepaald door de stedelijkheid 
van de gemeenten. 
 
In Utrechtse Heuvelrug wordt verreweg het meeste gft-afval ingezameld. Bij vergelijken met het 
gemiddelde blijkt dat er in Utrechtse Heuvelrug beduidend meer organisch afval is dan gemiddeld èn 
dat het scheidingspercentage voor dit afval ook hoger is: 
- kg per inwoner-  Utrechtse Heuvelrug Provincie 2017 

Gft ingezameld 164 80 

Grof tuinafval ingezameld (CBS) 30 21 

Gft totaal in het restafval (keukenafval 
+ tuinafval + organische zeeffractie) 

46 64 

Totaal organisch afval 240 165 

Scheidingspercentage 81% 61% 
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De veranderingen per gemeente in 2017 ten opzichte van 2016 zijn soms opvallend (met meer dan 5 
kg per inwoner). Met name het toepassen van tariefdifferentiatie leidt tot een grote toename: 

Gemeente 2013 2014 2015 2016 2017 Verandering Toelichting 

Bunnik 122 125 124 130 123 - 7  

Bunschoten 74 73 73 85 126 + 41 Toepassen tariefdifferentiatie 

Eemnes 125 130 129 129 141 + 12  

Leusden 81 82 80 80 92 + 12  

Lopik 103 110 108 111 121 + 10  

Montfoort 127 129 129 125 116 - 9  

Renswoude 91 92 89 84 90 + 6  

Rhenen 104 111 106 130 105 - 25 2016 was een uitschieter 

Veenendaal 81 83 86 100 107 + 7 Toepassen tariefdifferentiatie 

Woerden 77 81 79 86 91 + 5  

Woudenberg 126 129 124 126 157 + 31 Toepassen tariefdifferentiatie 
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5. Glas 
 
Het door de gemeenten ingezamelde glas van verpakkingen wordt verwerkt via AVU. Veel gemeenten 
worden ook ondersteund bij het inzamelen. AVU heeft hiervoor een contract met Stadswerken 
Utrecht. AVU is niet (meer) bij het inzamelen betrokken in de gemeenten Amersfoort (ROVA), 
Veenendaal (ACV), Baarn, Bunnik, IJsselstein, Nieuwegein, Soest en Zeist (alle RMN). 
 
De via AVU verwerkte hoeveelheden glas en de in het restafval aangetroffen hoeveelheid glas staan in 
de volgende tabel en figuur. De hoeveelheden glas per gemeente staan in Bijlage 5. 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

In tonnen 24.950 25.880 25.560 27.305 26.965 26.987 26.291 25.891 25.928 26.195 26.434 

In kg per inwoner            

Ingezameld 21,0 21,5 21,1 22,4 21,9 21,8 21,1 20,7 20,5 20,6 20,6 

Glas in het restafval 10,6 11,7 9,7 10,7 10,7 10,5 8,7 10,4 9,7 8,8 8,3 

Totaal glas 31,6 33,2 30,8 33,1 32,6 32,3 29,8 31,1 30,2 29,4 28,9 

Scheidingspercentage 66% 65% 69% 68% 67% 67% 71% 67% 68% 70% 73% 

 

 
 
De ingezamelde hoeveelheid glas en de hoeveelheid in het restafval veranderden de afgelopen tien 
jaren weinig. De totale hoeveelheid glas lijkt iets af te nemen, en het scheidingspercentage lijkt iets 
toe te nemen: van 66% naar 73%. Het beleid is gericht op meer gescheiden inzamelen, maar dat heeft 
nog niet tot duidelijk resultaat geleid. 
 
Er zijn geen verklaringen uitgewerkt voor de verschillen tussen gemeenten. Bij kleine gemeenten is er 
soms een verband met de aanwezigheid van grote supermarkten. Daarnaast is bekend dat in stedelijke 
gemeenten vaak minder glas wordt ingezameld dan in landelijke gemeenten. 
 
Het meeste glas wordt ingezameld in: 
- Eemnes   31,6 kg per inwoner. 
- Leusden   29,1 ,, 
- Woudenberg  28,0  ,, 
- Utrechtse Heuvelrug 26,5 ,, 
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Bij vergelijken met 2016 zijn opvallende veranderingen: 
 
- De toename in Bunschoten van  19,2 naar 22,5 kg per inwoner 
- De toename in Eemnes van   26,9 naar 31,6             ,, 
- De toename in Woudenberg van  25,3 naar 28,0             ,, 
 
De toenames in Bunschoten en Woudenberg zijn waarschijnlijk te verklaren door het invoeren van 
tariefdifferentiatie in deze gemeenten. Voor de toename in Eemnes is geen verklaring bekend. 
 
De financiële opbrengst van het glas verschilt per kleur. Het glas wordt bijna overal naar kleur 
gescheiden ingezameld. Alleen in delen van de gemeente Utrecht wordt “bont” glas ingezameld. De 
grootste fracties zijn wit (46%) en groen (27%); de kleine fracties zijn bruin (9%) en bont (18%). 
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6. Papier 
 

6.1 Verwerkte hoeveelheden papier 
 
Het in de gemeenten ingezamelde oud papier is in 2017 nog verwerkt via het contract van AVU met 
Suez13. Enkele gemeenten maken nog geen gebruik van het AVU-contract of hebben voor een deel van 
het papier nog te maken met andere afspraken. Doordat steeds meer gemeenten gebruik zijn gaan 
maken van het AVU contract (met hoge opbrengsten voor het oud papier) is de verwerkte hoeveelheid 
papier tot 2008 snel toegenomen. In de volgende tabel staan de per jaar via AVU verwerkte 
hoeveelheden papier, en de totale door de gemeenten ingezamelde hoeveelheden papier volgens 
gegevens van het CBS. De via AVU verwerkte hoeveelheid papier is de afgelopen vijf jaar weinig 
veranderd. Opvallend is dat de niet via AVU verwerkte hoeveelheid papier in 2017 sterk is verminderd. 
Voor de helft is dat te verklaren doordat via de gemeente Utrecht minder papier elders is verwerkt; 
voor een deel is het mogelijk ook veroorzaakt door onvolledige cijfers bij het CBS van de gemeenten 
waarvan het papier gedeeltelijk niet via AVU wordt verwerkt. 

 

 
 
Voor ongeveer een derde van het via AVU verwerkte papier wordt de inzameling ondersteund via het 
contract van AVU met Suez (door het beschikbaar stellen (en ophalen) van papiercontainers bij 
verenigingen, vuilniswagens met chauffeur voor het ophalen met vrijwilligers e.d.).  
 
Van het oud papier is circa 84% zogenaamd “bont” papier en 16% “karton”.  

                                                           
13 Suez heette tot 2016 Sita. Het contract met Suez is per 31 december 2017 geëindigd. De ondersteuning bij 
het inzamelen en het verwerken van het papier is per 1 januari 2018 uitbesteed aan Remondis respectievelijk 
Peute Recycling. De financiële administratie en afhandeling naar verenigingen e.a. is niet langer uitbesteed en 
gebeurt nu door AVU. 
14 Voorlopig cijfer CBS aangevuld met AVU cijfers voor de bij het CBS nog ontbrekende gemeenten. 
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53.560 62.802 60.270 61.598 61.922 58.540 56.297 55.232 55.865 57.512 57.798 

Elders verwerkt 24.440 26.198 13.730 10.402 10.078 7.460 6.703 8.268 7.035 7.688 2.602 
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6.2 Ontwikkelingen bij papier 
 
De ingezamelde hoeveelheid papier is in de afgelopen jaren voortdurend afgenomen. Deze 
ontwikkeling is waarschijnlijk conjunctureel. Ook de hoeveelheid papier in het restafval is voortdurend 
afgenomen. De via AVU verwerkte hoeveelheid papier is sinds 2013 echter weinig veranderd.  
Het inzamelpercentage is toegenomen van 61% naar 70%.  
Zie de volgende tabel en figuur. 
 
Tabel: Verwerkte en ingezamelde hoeveelheden herbruikbaar papier en in het restafval (kg/inwoner) 

In kg per inwoner 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Verwerkt via AVU 45,0 52,3 49,8 50,0 50,0 47,0 45,0 44,0 44,2 45,5 45,0 

            

Totaal ingezameld 
(bron: CBS) 

65,5 65,8 61,1 59,0 59,0 53,0 50,0 50,0 49,4 51 4715 

Papier in het restafval  42,6 38,9 37,9 39,8 37,8 32,3 31,9 28,6 23,9 21,9 20 

Totaal papier 108,1 104,7 99,0 98,8 96,8 85,3 81,9 78,6 73,3 72,9 67 

Inzamelpercentage 61% 63% 62% 60% 61% 62% 61% 64% 67% 70% 70% 

 

 
 
In bijlage 6 staat een overzicht van de verwerkte hoeveelheden papier per gemeente. Koplopers zijn: 
 
- Lopik 72,1 kg per inwoner 
- Leusden 67,6 ,,  
- Bunnik 65,1  ,, 

 
Bij vergelijken van 2017 met 2016 zijn opvallende verschillen (meer dan 3 kg per inwoner): 
De toename in: 
- Bunschoten   van 54,5 naar 61,3 kg per inwoner 
- Eemnes   van 54,2 naar 62,9 ,, 
- Leusden  van 64,6 naar 67,6 ,, 
- Stichtse Vecht van 43,6 naar 46,7 ,, 
 
De afname in: 
- Baarn van 58,9 naar 51,5 naar 70,5 kg per inwoner 

Bunnik van 70,5 naar 65,1 ,,  

                                                           
15 Voorlopig cijfer van het CBS 
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7. PMD-verpakkingen 
 
Met ingang van 2015 worden de door de gemeenten ingezamelde kunststofverpakkingen, dranken-
kartons en blik via AVU verwerkt. Daarvoor gebeurde dit via producentenorganisatie Nedvang.  
 
In alle gemeenten worden samen met de kunststofverpakkingen ook blik en drankenkartons 
ingezameld: PMD16. Aanvankelijk werden alleen de kunststofverpakkingen ingezameld.  
De ingezamelde hoeveelheid PMD verpakkingen is in twee jaar tijd verdubbeld.  
De ontwikkeling van de ingezamelde hoeveelheden PMD verpakkingen in de afgelopen jaren staat in 
de volgende tabel en figuur. 
 
Tabel: Ingezamelde kunststofverpakkingen en PMD-verpakkingen per jaar 

 Ingezamelde verpakkingen Waarvan (in kton) Opmerking 
inzamelen kg/inw kton Kunststof Metaal Drankenkartons Restafval 

2008 0,3 0,4 0,4     

2009 0,9 1 1    Plastic 

2010 3,6 4 4     

2011 4,4 5 5     

2012 4,8 6 6     

2013 5,2 6 6     

2014 5,4 7 7     

2015 7,0 8,9 6,7 0,61 0,55 1,1 Van P→PMD 

2016 11,6 14,8 9,35 1,15 1,09 3,2 PMD 

2017 14,4 18,5 9,27 1,67 2,02 5,55 PMD 

 
Figuur: Ontwikkeling van het inzamelen van PMD-verpakkingen en samenstelling van het PMD 

 
 
Samen met het PMD worden ook productresten en vervuiling ingezameld ; het aandeel daarvan is 
aanzienlijk en snel toegenomen tot 30%. Via sorteeranalyses bij de verwerker is het aandeel van 
kunststof, drankenkartons, metalen verpakkingen en vervuiling in het ingezamelde PMD bepaald.  

                                                           
16 PMD staat voor plastics (kunststof verpakkingen), metalen verpakkingen (blik) en drankenkartons. 
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Het is opvallend dat het aandeel van metalen en drankenkartons toeneemt, maar nog opvallender is 
de toename van de vervuiling in het ingezamelde PMD. Die bestaat uit productresten in de verpakking, 
vuil en oneigenlijke afvalsoorten. Aan het eind van dit hoofdstuk zal daar nog op worden ingegaan. 
 
Tabel: Samenstelling van het ingezamelde PMD bij de sorteerder 
 Plastic % Metaal % Drankenkartons % Restafval en vocht % 

2015 74,8 6,9 6,2 12,1 

2016 63,1 7,8 7,4 21,7 

2017 50,1 9,0 10,9 22,8+7,2=30 

 
In bijlage 7 staan per gemeente de toegepaste inzamelmethoden en de ingezamelde hoeveelheden in 
2015, 2016 en 2017. In 2017 zijn in alle gemeenten de ingezamelde hoeveelheden toegenomen, met 
name in de gemeenten met tariefdifferentiatie. De hoeveelheden verschillen sterk per gemeente: van 
6,7 kg in Utrecht tot 45 kg per inwoner in Bunschoten.  
Opvallend veel (dat wil zeggen meer dan 30 kg per inwoner) wordt ingezameld in: 
 
- Bunschoten   45 kg per inwoner 
- Lopik   31 ,, 
- Utrechtse Heuvelrug 33 ,, 
- Veenendaal   34 ,, 
- Wijk bij Duurstede  32 ,, 
- Woudenberg  33 ,, 
 
De volgende tabel toont het inzamelpercentage17 voor PMD voor de provincie. Het inzamelpercentage 
is provinciebreed nu 42%. Het is in de afgelopen drie jaar voortdurend toegenomen.  

In kg/inwoner 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

PMD ingezameld 0,3 0,9 3,6 4,4 4,8 5,2 5,4 7,0 11,6 14,4 

PMD in het restafval       24,2 24,7 23,8 19,5 

Totaal PMD       29,6 31,7 35,4 33,9 

Inzamelpercentage       18% 22% 33% 42% 

 
Het inzamelpercentage per gemeente varieert sterk: van 22% tot 92%. Zie de volgende figuur. 
 
Figuur: Inzamelpercentage per gemeente voor kunststofverpakkingen, drankenkartons en blik (PMD) 

 
 

                                                           
17 Het inzamelpercentage is de verhouding tussen het ingezamelde PMD en het totaal aan PMD (PMD en per 
gemeente. Dit percentage varieert ook sterk: van 22% tot 92%. ingezameld + PMD in het restafval). 
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De volgende figuur toont het verband tussen het inzamelpercentage en de hoeveelheden ingezameld 
PMD, PMD in het restafval, en het totaal aan PMD (= ingezameld + in het restafval). 
Uit de trendlijnen in de figuur blijkt dat hoe meer PMD wordt ingezameld (de blauwe lijn) hoe minder 
(zoals te verwachten) PMD in het restafval (oranje lijn), maar ook: hoe meer PMD ingezameld, hoe 
meer PMD in totaal (grijze lijn) . Als er 10 kg per inwoner meer wordt ingezameld, neemt het totaal 
aan PMD toe met 4 kg, terwijl het PMD in het restafval afneemt met 6 kg. Men zou verwachten dat 
de totale hoeveelheid PMD in alle gemeenten ongeveer hetzelfde is, en niet afhankelijk is van het 
inzamelen. De toename van het totaal aan PMD met 4 kg per 10 kg extra inzamelen kan worden 
toegeschreven aan toenemende vervuiling van het ingezamelde PMD als er meer wordt ingezameld. 
Bij vervuiling moet men denken aan vuil, productresten en andere afvalstoffen dan verpakkingen. 
Uit de tabel en figuur aan het begin van dit hoofdstuk blijkt eveneens dat met de toename van het 
inzamelen ook de vervuiling in het ingezamelde PMD is toegenomen. 
Het is een keerzijde van het succesvol inzamelen van PMD, waar aandacht voor nodig is. 
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8. Nieuwe landelijke doelstellingen voor huishoudelijk afval 
 

8.1 De nieuwe landelijke doelstellingen in het LAP3 
 
Het landelijke beleidskader voor het afvalbeheer is vastgelegd in het Landelijk afvalbeheerplan (LAP). 
Overheden zijn wettelijk verplicht om bij al hun besluiten die raken aan afvalbeheer rekening te 
houden met het LAP.  
Eind 2017 is het (derde) “Landelijk afvalbeheerplan 2017 – 2029, slimmer omgaan met grondstoffen” 
gepubliceerd, dat op 28 december 2017 in werking is getreden. Zoals eerder aangekondigd door de 
staatssecretaris voor Infrastructuur en Milieu staan in het LAP nieuwe doelstellingen voor het 
gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval18, namelijk 75% scheiding van huishoudelijk afval in 
2020, en een afname van gemiddeld 250 kg restafval per inwoner nu naar maximaal 100 kg restafval19. 
Dit is in het hoofdstuk over doelstellingen (A.3.1) als volgt uitgewerkt: 
 
- “Verhogen van het aandeel afvalscheiding (fijn en grof) huishoudelijk afval van 52% in 2014 naar 

minimaal 75% in 2020. Afvalscheiding heeft hier betrekking op zowel bron- als nascheiding. 
- Stimuleren van preventie van huishoudelijk afval, zodanig dat de productie is afgenomen van 500 

kilogram (fijn en grof) huishoudelijk afval in 2014 naar maximaal 400 kilogram per inwoner per jaar 
in 2020.  

- Verlagen van de hoeveelheid (fijn en grof) huishoudelijk restafval van 240 kilogram per inwoner per 
jaar in 2014 naar maximaal 100 kilogram per inwoner per jaar in 2020, en maximaal 30 kilogram 
per inwoner per jaar in 2025”. 

 
Voor het totaal aan huishoudelijk afval is voor 2025 geen aparte doelstelling geformuleerd. 
 
De nieuwe doelstellingen zijn heel ambitieus: binnen enkele jaren moet het totaal aan huishoudelijk 
afval afnemen met 20% en moet de hoeveelheid restafval meer dan halveren. Zie de volgende figuur. 
 

 

                                                           
18 IenM/BSK-2014/12161, 28 januari 2014 
19 Er zijn toen ook gedifferentieerde richtlijnen aangekondigd voor de hoeveelheid restafval voor clusters van 
soortgelijke gemeenten. Conceptvoorstellen daarvoor werden uiteindelijk onvoldoende gesteund vanuit de 
Stuurgroep VANG om ze ook als definitief te communiceren met de gemeenten. Als gevolg hiervan wordt van 
alle gemeenten verwacht om “op termijn” allemaal terug te gaan in de hoeveelheid huishoudelijk restafval tot 
maximaal 100 kg per inwoner per jaar. 
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8.2 Realiseren van de nieuwe doelstellingen 
 
Het realiseren van de nieuwe doelstellingen voor huishoudelijk afval is een taak voor de landelijke 
overheid en voor de gemeenten, en dit in samenwerking met het bedrijfsleven (via 
producentenverantwoordelijkheid) en consumenten. 
 
De landelijke overheid heeft de hoofdrol bij het stimuleren van preventie. Het beleid daarvoor staat 
in het LAP3 en is beschreven in verschillende nota’s en programma’s, en met name: 
 
- Uitvoeringsprogramma VANG: Van Afval Naar Grondstof (zie vang-hha.nl); 
- Rijksbrede Programma Circulaire Economie; 
- Afvalpreventieprogramma Nederland; 
- Publiek kader huishoudelijk afval 2025. 
 
In het LAP3 wordt de belasting op het verbranden van afval ook als sturingsinstrument genoemd. In 
lijn daarmee is het tarief hiervoor per 1 januari 2019 verhoogd  € 13,21 naar € 32,12 per ton20.  
 
De rol van de gemeenten is vooral gericht op het inzamelen en de verwerking van het huishoudelijk 
afval. Er is wel een verschuiving naar meer verantwoordelijkheid bij de producenten. De volgende 
figuur uit het “Publiek kader huishoudelijk afval 2025” geeft een beeld van de ‘nieuwe ordening: 

 

Figuur: Weergave van vervuiler betaalt principe toegespitst op huishoudelijk afval 

 
In grote lijnen zijn voor de gemeenten de volgende drie routes voor het realiseren van de nieuwe 
doelstellingen aan te geven: 
 
1. Intensiveren van het gescheiden inzamelen (bronscheiden); 
2. Aanvullen van het bronscheiden met nascheiden;  
3. Financieel stimuleren van gescheiden aanbieden en preventie (door tariefdifferentiatie). 
 
Ad 1. Voor het intensiveren van het gescheiden inzamelen zijn als maatregelen te noemen: 

- Afremmen van het aanbieden van restafval door omgekeerd inzamelen, minder frequent 
ophalen, kleinere afvalcontainers, overgaan op brengen naar verzamelcontainers. 

- Stimuleren van het aanbieden van keukenafval bij het gft-afval  
- Gescheiden inzamelen van luiers en incontinentiemateriaal 

 

                                                           
20 In het Belastingplan 2019 werd een verhoging met € 31,39 per ton voorgesteld. Bij de behandeling in de 
Tweede Kamer is dit gewijzigd in € 32,12 per ton (om asbest van daken vrij te kunnen stellen van de belasting). 
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Ad 2. Bronscheiden kan worden aangevuld met nascheiden. Dat gebeurt nu al voor het grof 
huishoudelijk (rest)afval. Het kan ook worden overwogen voor gewoon huishoudelijk restafval 
uit bijvoorbeeld hoogbouwwijken, waar gescheiden inzamelen bezwaarlijk is. 

 
Ad 3.  Financieel stimuleren door het toepassen van tariefdifferentiatie blijkt een effectief 

instrument voor het verminderen van de hoeveelheid restafval en het verbeteren van het 
gescheiden aanbieden. Het moet wel worden gecombineerd met goede voorzieningen voor 
gescheiden inzamelen. 

 

8.3 Betekenis van de nieuwe doelstellingen voor AVU en voor de 
gemeenten 

 
De nieuwe doelstellingen voor preventie en voor het inzamelen van huishoudelijk afval worden nog 
niet gehaald in de provincie Utrecht. De afgelopen jaren is er wel een trend naar minder afval en meer 
scheiden, maar voor het bereiken van de doelstellingen is een aanzienlijke versnelling nodig. 
 
De volgende figuur en tabel geven een beeld van de ontwikkeling van het restafval in Utrecht en de 
doelstellingen voor de komende jaren. 
 

 
 
Hoeveelheid restafval in Utrecht in 2017 en landelijke doelstellingen voor 2020 en 2025 

-In kg/inw  Totaal 
restafval 

Gewoon 
restafval 

Grof  
restafval 

Verbouwings-
restafval 

 

In 2017 199 184 13*/(26) 2*/(4) Met 50% nascheiden grof 

Doel 2020 100 95 4 1  

Doel 2025 30     
* Bij 50% hergebruik door nascheiden. Tussen haakjes staat de hoeveelheid zonder nascheiden. 

 
Voor het bereiken van de doelstelling voor restafval in 2020 moet: 
 
- het nascheiden van grof restafval en verbouwingsrestafval worden voortgezet; 
- de hoeveelheid huishoudelijk restafval worden gehalveerd. 
 
Het totaal aan huishoudelijk afval in Utrecht is de afgelopen 10 jaar gedaald van 575 naar circa 500 
kg/inwoner in 2016. Het moet door preventie in drie jaar tijd met 100 kg/inwoner verder afnemen. 
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Het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval is nu circa 300 kg per inwoner. Als het totaal aan 
afval afneemt met 100 kg per inwoner en het restafval door preventie ook afneemt met 100 kg per 
inwoner, kan per saldo het gescheiden inzamelen wat betreft hoeveelheid hetzelfde blijven. Dat 
laatste is een opvallende, waarschijnlijk onverwachte constatering. Omdat het beleid is gericht op een 
nog verdergaande afname van het restafval, en omdat er onzekerheid is over de preventie, is het toch 
gewenst om te blijven streven naar meer gescheiden inzamelen. 
 
Tabel: Hoeveelheden huishoudelijk afval in de provincie Utrecht en landelijke doelstellingen  

In kg per inwoner Utrecht 2016 Landelijk 2014 Doel 2020 Doel 2025 

Totaal huishoudelijk afval 487 500 400  

Restafval 200 240 100 30 

Bronscheiden en nascheiden 287 260 (300) p.m. 

 
In het LAP3 is apart ingegaan op de betekenis van nascheiden en bronscheiden. In hoofdstuk 11 van 
het rapport ‘Afvalmonitoring AVU 2016’ is daarvan een samenvatting gegeven. Bij de overwegingen 
rond de nieuwe doelstellingen is aandacht nodig voor de betekenis van nascheiden als aanvulling of 
als alternatief voor bronscheiden. In deze paragraaf is ervan uit gegaan dat het nascheiden van het 
grof restafval en verbouwingsrestafval leidt tot 50% hergebruik van dit afval in 2017. In voorgaande 
rapportages is nog uitgegaan van 80%. In paragraaf 2.3 is deze afname toegelicht. Er zijn bovendien  
nog geen (landelijke) regels voor het bepalen van dit scheidingspercentage. 
Ook over het nascheiden van gewoon huishoudelijk restafval bestaan nog vragen : 
 

• In hoeverre kan nascheiden een alternatief bieden voor bronscheiden? 

• Kan het terugwinnen van metalen of bouwstoffen uit de verbrandingsresten worden 
meegeteld bij hergebruik? 

 
Zoals gezegd lijkt het getalsmatig door de beoogde toename van preventie in eerste instantie niet 
nodig om het gescheiden inzamelen te verbeteren. In tweede instantie blijft dat echter noodzakelijk 
om de verdere afname van het restafval naar 30 kg per inwoner te bereiken. Daarnaast is het niet zeker 
of de beoogde preventie tijdig werkelijkheid zal worden. Met dit als achtergrond is in de vorige 
monitoringrapportage van AVU een schatting gemaakt van de mogelijkheden voor meer gescheiden 
inzamelen. Hiervoor is uitgegaan van de samenstelling van het huishoudelijk restafval volgens de 
sorteeranalyses en de eerder door AVU opgestelde aanvaardbare niveaus voor de samenstelling van 
het restafval (zie paragraaf 8.3 van “Afvalmonitoring AVU 2016”. Geschat is dat bij meer inzet op het 
gescheiden inzamelen van afvalstoffen als volgt 50 kg per inwoner extra kan worden ingezameld: 
 

 Nu in het restafval Extra inzamelen 

Gft-afval 64 20 

Restfractie / overig 41, waarvan 14 luiers 5 

Kunststof/waarvan verpakking 21 / 12 5 

Papier 20 5 

Drankenkartons 4 2 

Glas 8 4 

Textiel 9 3 

Metalen 6 3 

Hout 4 1 

Steen 4 1 

Apparaten 2 1 

Kca 0,1 0 

Totaal 184 50 kg/inw 
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8.4 Gevolgen voor AVU en de AVU afvalstromen 
 
Als de gemeenten de beoogde scheidingsdoelstellingen realiseren leidt dat tot grote kwantitatieve 
veranderingen in de via AVU verwerkte afvalstromen. Contractueel is dat geen probleem: alle AVU 
contracten staan meer gescheiden inzamelen toe, maar bieden wel exclusiviteit voor het verwerken 
van het betreffende door de gemeenten ingezamelde afval.  
In paragraaf 8.3 is verkend wat de mogelijkheden zijn voor extra inzamelen van de verschillende 
huishoudelijke afvalstromen. Toegespitst op de via AVU verwerkte afvalstromen zijn de gevolgen 
beschreven in de volgende tabel: 
 

AVU-afvalstroom Verwerking nu kton in 2017 kton in 2020 Opmerking 

Huishoudelijk restafval21 Verbranden 245 116 Bij 95 kg/inw 

Grof huishoudelijk restafval Nascheiden 35 24 Door beter 
scheiden op de 
afvalbrengstations 

KWD-afval Verbranden 2,4 2,6 p.m. 

Veegafval en prullenbak Verbranden 6,1 5,5 p.m. 

- Totaal brandbaar afval  287 Ca. 150  

Gft-afval Vergisten 103 124 20 kg/inw extra 

Papier Recycling 58 64 5 kg/inw extra 

PMD-afval Recycling 18,5 27  

- P (kunststoffen)  9,3 15,4 5 kg/inw extra 

- M (metalen, blik)  1,7 3,5 2 kg/inw extra 

- D (drankenkartons)  2,0 3,5 2 kg/inw extra 

- Rest (vervuiling)  5,6 4,4 1 kg/inw extra 

Glas verpakkingen Recycling 26 31 4 kg/inw extra 

Medicijnafval en naalden Verbranden Ca. 0,1 Ca 0,1 p.m. 

(Nog) niet via AVU: 
Luiers en incontinentie- 
materiaal 

n.v.t. 0 9 Als 50% van 
aanbod wordt 
verwerkt via AVU 

 
Samengevat zijn de gevolgen voor de AVU-afvalstromen: 
 

• Een afname van de hoeveelheid brandbaar afval van 287 kton nu naar 150 kton in 2020. Deze 
afname zal kleiner zijn als voor een deel van het huishoudelijk afval wordt gekozen voor nascheiden 
in plaats van of als aanvulling op bronscheiden. 

• Een toename van het gft-afval van 100 naar circa 125 kton. Hiervoor moet vooral meer keukenafval 
worden ingezameld. 

• Een toename voor het papier van 58 naar 64 kton. Dit kan nog circa 5 kton meer worden als de 
gemeenten al het ingezamelde papier laten verwerken via AVU. De hoeveelheid papier kan ook 
aanzienlijk toenemen als de conjunctuur toeneemt (de ingezamelde hoeveelheid papier was in 
2008 78 kton en is nu circa 60 kton). 

• Een (gewenste) toename voor het PMD-afval van 18,5 naar circa 27 kton. De inzameling en 
verwerking van PMD-afval is nog sterk in ontwikkeling. 

• Een toename voor verpakkingsglas van 26 naar 31 kton. 

• Het is denkbaar dat veel gemeenten overgaan op het gescheiden inzamelen van luiers en 
incontinentiemateriaal, en dat de verwerking daarvan in AVU-verband wordt geregeld. Als de helft 
hiervan wordt ingezameld gaat het om circa 9 kton.  

                                                           
21 Inclusief het samen met huishoudelijk restafval ingezamelde KWD-afval in de gemeente Utrecht. 



Afvalmonitoring AVU 2017 

  

46 

9. Ontwikkeling van het gescheiden inzamelen in de provincie 
Utrecht 

 

9.1 Gescheiden inzamelen per afvalstroom 
 
De cijfers over het gescheiden inzamelen van de verschillende afvalstromen geven samen met de 
uitkomsten van de sorteeranalyses de volgende indruk van het gescheiden inzamelen in de provincie 
Utrecht:  
 

• De hoeveelheid huishoudelijk restafval is de afgelopen jaren voortdurend afgenomen: van 248 kg 
per inwoner in 2007 naar 184 kg in 2017. Voor het realiseren van de nieuwe landelijke doelstelling 
voor gescheiden inzamelen van 100 kg per inwoner in 2020 (en 30 kg in 2025) is echter nog veel 
meer gescheiden inzamelen en meer preventie noodzakelijk. 

• Het aandeel in het restafval van de gescheiden in te zamelen afvalstromen (som van gft-afval-
totaal, papier, glas, textiel, apparaten, kca en kunststoffen) is in 10 jaar afgenomen van 189 kg naar 
125 kg per inwoner. 

• De gemiddelde samenstelling van het restafval veranderde de afgelopen vijf jaar weinig. De drie 
grootste fracties zijn gft-afval totaal, papier en kunststoffen. Deze drie fracties vormen samen bijna 
60% van het restafval. Het aandeel kunststoffen neemt verder af. 

• De hoeveelheid gft-afval-(totaal) in het restafval was enkele jaren stabiel, maar is in 2017 
afgenomen van circa 75 naar 64 kg per inwoner; vooral de organische zeeffractie is afgenomen. De 
ingezamelde hoeveelheid gft-afval is in 2017 iets toegenomen. Het geeft de indruk dat het 
gescheiden inzamelen van gft-afval redelijk goed gaat. Toch zal voor het realiseren van de nieuwe 
scheidingsdoelstellingen vooral het inzamelen van deze grootste fractie in het restafval aanzienlijk 
moeten toenemen. 
Bij de sorteeranalyses is de samenstelling van het gft-afval onderzocht. Het totaal aan gft afval is 
64 kg per inwoner, waarvan 46 kg keukenafval, 8 kg tuinafval en 11 kg organische zeeffractie. Dit 
bevestigt het eerdere beeld dat er weinig tuinafval in het restafval terechtkomt. Het gft-afval in het 
restafval is vooral keukenafval. Het verbeteren van het gescheiden inzamelen van gft-afval zal 
vooral moeten worden gericht op beter scheiden in de keuken. Daar is heel veel te winnen. 

• De ingezamelde hoeveelheden PMD-verpakkingen en de hoeveelheden in het restafval waren: 
In kg/inwoner 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

PMD ingezameld 0,3 0,9 3,6 4,4 4,8 5,2 5,4 7,0 11,6 14,4 

PMD in het restafval       24,2 24,7 23,8 19,5 

Totaal PMD       29,6 31,7 35,4 33,9 

Scheidingspercentage       18% 22% 33% 42% 

Uit de tabel blijkt dat met het toenemen van het gescheiden inzamelen van de PMD-verpakkingen 
het aandeel van PMD in het restafval afneemt. Dat is volgens verwachting. Het streven is dat de 
inzameling nog verder zal toenemen.  

• In alle gemeenten worden drankenkartons en metalen verpakkingen samen met de kunststof 
verpakkingen ingezameld als PMD. Met het oog daarop wordt bij de sorteeranalyses ook het 
aandeel van drankenkartons en van metalen verpakkingen in het restafval bepaald.  
Met het toenemen van het inzamelen van drankenkartons blijkt de hoeveelheid in het restafval 
nog niet overeenkomstig af te nemen. 
Tabel: Drankenkartons in het restafval en ingezameld in het PMD (in kg per inwoner) 

 2014 2015 2016 2017 

Bruto in het restafval 6,2 5,6 9,5 6,2 

Netto in het restafval 3,1 2,8 3,8 3,7 

Ingezameld in het PMD  0,4 0,85 1,6 

Bij de metalen verpakkingen (blik) lijkt het gescheiden inzamelen wel te leiden tot een 
overeenkomstige vermindering in het restafval. 
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Tabel: Metalen in het restafval en ingezameld in het PMD (in kg per inwoner) 

 2014 2015 2016 2017 

Metalen in restafval 8,5 8,1 6,9 6,4 

- Waarvan verpakking 6,1 5,8 4,6 4,2 

- Geen verpakking 2,4 2,3 2,3 2,2 

Ingezameld in het PMD  0,5 0,9 1,3 

• De hoeveelheid herbruikbaar papier in het restafval is afgenomen van 40 kg per inwoner in 2010 
naar 20 kg in 2017. De ingezamelde hoeveelheid papier (en via AVU verwerkt) is in deze periode 
ook afgenomen. De oorzaak van de afname van het aanbod van papier is waarschijnlijk de 
economische crisis.  Het inzamelpercentage van papier is toegenomen van 60% naar 70%. Verder 
verbeteren van het gescheiden inzamelen van papier blijft echter wenselijk: het is niet alleen 
positief voor het milieu, maar door de hoge opbrengsten ook financieel aantrekkelijk. 

• De hoeveelheid glas in het restafval is met 8 kg per inwoner vergelijkbaar met recente jaren. De 
ingezamelde hoeveelheid glas is ook weinig veranderd. Het inzamelpercentage is nu 73%. Het 
streven voor de verpakkingenbranche is 90%. Het blijft wenselijk om meer glas in te zamelen. 

• De hoeveelheid textiel in het restafval is al jaren circa 9 kg per inwoner. Verbetering blijft wenselijk. 
Het textiel in het restafval bestaat voor 17% uit schoeisel. 

• De hoeveelheid apparaten in het restafval varieert van jaar tot jaar, maar is over een langere 
periode circa 2 kg per inwoner.  Voor het grootste deel (70%) betreft het kleine apparaten, passend 
in een handtas. Het blijkt belangrijk om vooral het inzamelen van kleine apparaten te verbeteren. 

• Het restafval bevat circa 0,15 kg klein chemisch afval (kca) per inwoner. Het bestaat vooral uit 
batterijen (50%) en verder uit medicijnen (25%) en overig kca (25%). Per inwoner komen nu circa 
4 batterijen in het restafval terecht. Meer inzamelen van batterijen is wenselijk. De hoeveelheid 
medicijnen in het restafval komt provinciebreed overeen met circa 50 ton (in 2016 25 ton), terwijl 
circa 100 ton medicijnen gescheiden worden ingezameld en via AVU verwerkt. 

 

9.2 Gescheiden inzamelen voor het totaal aan huishoudelijk afval 
 
De volgende figuur en bijbehorende tabel tonen de ontwikkeling van het gescheiden inzamelen voor 
het totaal aan huishoudelijk afval in de provincie Utrecht sinds 2000 (bron: CBS). 
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Tabel: Ontwikkeling restafval en gescheiden huishoudelijk afval in de provincie Utrecht in kg per 
inwoner. Bron: CBS en AVU (restafval 2016 en 2017) 

In 
kg/inw. 

 
Huishoudelijk 

restafval 
Totaal gewoon 

gescheiden 
Totaal grof 

restafval 
Totaal grof 
gescheiden 

Totaal 
huishoudelijk afval 

Hergebruikspercentage 

exclusief inclusief 

80% nascheiden grof 
restafval 

2000 255 171 60 84 570 45% 53% 

2001 254 169 62 85 569 45% 53% 

2002 256 170 56 95 576 46% 54% 

2003 249 159 57 90 555 45% 53% 

2004 243 170 57 95 565 47% 55% 

2005 244 171 54 99 568 48% 55% 

2006 246 169 54 96 565 47% 55% 

2007 247 174 50 105 576 48% 55% 

2008 244 171 48 102 564 48% 55% 

2009 238 167 43 95 543 48% 55% 

2010 230 168 40 91 529 49% 55% 

2011 228 170 39 96 533 50% 56% 

2012 224 165 36 95 520 50% 56% 

2013 217 157 31 93 498 50% 55% 

2014 216 158 31 97 502 51% 56% 

2015 209 157 32 101 499 52% 57% 

2016 194 165 30 98 487 54% 59% 

2017 184 p.m. 28 p.m. p.m.   

 
Het hergebruikspercentage is – rekening houdend met het nascheiden van grof restafval en 
verbouwingsrestafval - vanaf 2000 toegenomen van 53% naar 59% in 2016. Als rekening wordt 
gehouden met de afname van het hergebruikspercentage voor grof restafval van 80% naar (circa) 
50% wordt het hergebruikspercentage voor het totaal aan afval 2%-punten minder, dus 57% in plaats 
van 59%. Het beleidsdoel is 75% in 2020. 
Het totaal aan huishoudelijk afval is afgenomen van 570 kg per inwoner in 2000 tot 487 kg per 
inwoner in 2016. De landelijke doelstelling voor 2020 is 400 kg per inwoner. 
Het totaal aan restafval is  – rekening houdend met 50% nascheiden van grof restafval en 
verbouwingsrestafval – afgenomen van 267 kg per inwoner in 2000 tot 199 kg per inwoner in 2017. 
Zonder nascheiden is de hoeveelheid restafval 212 kg per inwoner. Het beleidsdoel is 100 kg per 
inwoner in 2020. Dat is bijna een halvering in drie jaar. 
 

9.3 Bron- en nascheiden in de Utrechtse gemeenten 
 
Voor het hergebruik van materialen is het essentieel om afvalstoffen gescheiden in te zamelen 
(bronscheiden), dan wel de afvalstoffen via nascheiden uit een ingezameld ‘mengsel’ af te zonderen 
(nascheiden). Beide systemen worden in de praktijk toegepast, en vullen elkaar aan. 
In het beleidskader van het LAP3 is een apart hoofdstuk opgenomen over afvalscheiding (B.3). Daarin 
is beleid geformuleerd voor de keuze tussen bronscheiden en nascheiden, met uitganspunten en 
criteria en toelichtingen. De mate van kwaliteit en terugwinning van het oorspronkelijke functionele 
materiaal is het hoofdcriterium bij de afweging tussen bronscheiding of nascheiding. De bronscheiding 
moet redelijk uitvoerbaar zijn. Nascheiden mag niet leiden tot storten. 
De gemeenten hebben de vrijheid om op basis van de specifieke situatie en omstandigheden een eigen 
afweging te maken bij de keuze voor gescheiden inzameling van monostromen of ‘slimme mengsels’, 
dan wel voor inzameling van huishoudelijk afval gevolgd door nascheiding. 
In hoofdstuk 11 van het rapport ‘Afvalmonitoring AVU 2016’ is het landelijke beleidskader voor 
afvalscheiding uitgebreider beschreven. 
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Het gescheiden inzamelen van afvalstoffen in de Utrechtse gemeenten gebeurt in het algemeen 
overeenkomstig het landelijke beleid. Er zijn enkele bijzonderheden: 

• Het grof restafval wordt nu verwerkt in een nascheidingsinstallatie. Bij de aanbesteding van de 
verwerking van dit afval in 2009 was dit geen eis, maar een keuze van de winnende verwerker. Deze 
nascheiding leidde destijds tot 80% hergebruik, maar dit is door het ontbreken van afzet voor de 
geproduceerde brandstofkorrels teruggelopen tot circa 50% hergebruik in 2016 en 2017. Eind 2017 
is de verwerking verplaatst van de installatie van AVR in Utrecht naar Van Vliet (Renewi) in 
Nieuwegein. Het scheidingspercentage daar is nog niet bekend. Het lopende verwerkingscontract 
eindigt eind 2020. Het is niet bekend wat het hergebruikspercentage daarna wordt. Er zijn geen 
landelijke regels voor het bepalen van dit hergebruikspercentage 

• Het huishoudelijk restafval wordt nu niet nagescheiden, maar direct verbrand bij AVR. Uit de 
verbrandingsresten worden de metalen nagescheiden. Dat wordt nu niet meegeteld bij het 
hergebruik. De gemeente Utrecht en AVR (en AVU) zijn overeengekomen om een deel van het 
huishoudelijk restafval te verwerken in een nieuw te bouwen nascheidingsinstallatie. Het betreft 
het afval uit wijken waar bronscheiding bezwaarlijk is, en niet of weinig wordt toegepast. De 
nascheiding wordt gericht op verpakkingen. De installatie staat in Rozenburg en wordt eind 2018 in 
bedrijf genomen. 

• In alle gemeenten wordt nu het kunststofverpakkingsafval samen met metalen en drankenkartons 
ingezameld. Dit PMD mengsel wordt nagescheiden in een sorteerinstallatie. Het bevat nog veel 
restafval (circa 30%). De volledige PMD-fractie wordt echter meegeteld bij het 
scheidingspercentage. 

• Via AVU is er een aparte inzameling en verwerking van oude medicijnen en gebruikte 
injectienaalden. Deze afvalstoffen kunnen worden afgegeven bij alle apotheken en milieustraten, 
en worden daar opgehaald. 

• Het huishoudelijk restafval bestaat volgens landelijke cijfers voor circa 7,4% (14 kg per inwoner) uit 
luiers en incontinentiemateriaal. Hiervoor worden nieuwe verwerkingsmethoden ontwikkeld en 
dat kan er toe leiden dat gemeenten deze afvalstoffen weer gescheiden gaan inzamelen. 

• Wat betreft het grof huishoudelijk afval worden matrassen en EPS (piepschuim) nog niet voldoende 
gescheiden op de afvalbrengstations. Het inzamelen en verwerken van deze afvalstromen is een 
aandachtspunt voor AVU en de Utrechtse gemeenten. 
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10. Opvallende ontwikkelingen bij de gemeenten 
 
In aanvulling op de voorgaande hoofdstukken en zonder te streven naar volledigheid zijn de volgende 
opvallende, recente ontwikkelingen te noemen bij de afvalinzameling door de Utrechtse gemeenten. 
 

10.1 Veranderingen van inzamelaar 
 
De inzameling in de gemeente Renswoude gebeurt nu door Remondis; per 1 januari 2019 zal de 
inzameling worden uitgevoerd door de overheidsorganisatie ACV. 
In 2018 hebben 9 gemeenten de inzameling  opnieuw en tegelijkertijd aanbesteed. Deze aanbesteding 
is door AVU gecoördineerd. De aanbesteding heeft geleid tot de volgende veranderingen: 

Gemeente Inzamelaar t/m 2018 Inzamelaar per 1 januari 2019 

De Bilt Renewi Suez 

De Ronde Venen Renewi Suez 

Eemnes Suez Suez 

Houten Renewi Suez 

Leusden Suez Remondis 

Montfoort Renewi Cyclus N.V. 

Oudewater Renewi Cyclus N.V. 

Stichtse Vecht Renewi Suez 

Wijk bij Duurstede Suez Suez 

 
De overige gemeenten werken met een eigen inzameldienst of een andere .overheidsorganisatie: 
- Eigen dienst  Utrecht, Rhenen, Vianen en Woerden  
- ROVA  Amersfoort, Bunschoten en Woudenberg,  
- RMN  Baarn, Bunnik, IJsselstein, Nieuwegein, Soest en Zeist 
- ACV   Veenendaal en per 1 januari 2019: Renswoude 
 

10.2 Toepassen van tariefdifferentiatie in de provincie Utrecht 
 
Verschillende gemeenten in de provincie Utrecht hebben in het verleden jaren overwogen om 
tariefdifferentiatie toe te passen, maar gaven uiteindelijk de voorkeur aan het eerst verbeteren van de 
inzameling. De gemeente Veenendaal heeft als eerste gekozen voor tariefdifferentiatie en dit 
ingevoerd in 2016. In 2017 zijn ook de gemeenten Bunschoten, Woerden en Woudenberg overgegaan 
op tariefdifferentiatie. In deze gemeenten moet worden betaald per aanbieding van de grijze 
minicontainer. In Woerden wordt bij minder aanbiedingen een deel van afvalstoffenheffing 
terugbetaald. De gemeente Leusden is in 2018 gestart met tariefdifferentiatie. Er zijn verder geen 
plannen voor tariefdifferentiatie bekend. Meer informatie hierover is te vinden op de websites van de 
gemeenten.  
Achtergrondinformatie over tariefdifferentiatie in Utrecht staat in de AVU publicatie: ‘Naar minder 
restafval’. De publicatie kan worden gedownload van avu.nl. 
 

10.3 Omgekeerd inzamelen en het nieuwe inzamelen 
 
Door het gescheiden inzamelen van het volumineuze verpakkingsafval (PMD) worden de grijze 
minicontainers voor restafval steeds minder vol en is het mogelijk om ze veel minder vaak aan te 
bieden. Dat is voor steeds meer gemeenten reden om de inzamelfrequentie voor restafval te verlagen, 
dan wel restafval niet meer aan huis op te halen, maar te laten brengen naar centrale voorzieningen. 
De nadruk bij de service voor het inzamelen van afval wordt dan verlegd naar de gescheiden aan te 
bieden afvalstromen. 
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11. Duurzaamheid en afvalbeheer 
 

11.1 Methodiek 
 
Voor het verkennen van de duurzaamheid van afvalbeheer is vooral de uitworp van CO2  onderzocht. 
De uitworp van CO2 wordt beschouwd als een maat voor de milieueffecten. De uitworp van andere 
stoffen kan worden omgerekend naar zogenaamde CO2-equivalenten. Dat is voor een deel gebeurd in 
de gebruikte studies. Hierbij is een eerder ontwikkelde “AVU-methodiek” gebruikt. Voor de 
onderbouwing daarvan wordt verwezen naar de AVU jaarrekening 2011. Er is helaas geen landelijk 
rekenmodel voor de duurzaamheid van afvalbeheer beschikbaar22.  
Voor de verkenning is naast de feitelijke uitstoot van CO2 van de AVU activiteiten onderzocht wat de 
CO2 effecten zijn van het terugwinnen van energie en materialen, van hergebruik in plaats van nieuwe 
materialen en van het klimaatneutrale karakter van de biomassa in het afval. 
 

11.2 De afvalverwerking via AVU 
 
Van al het door de gemeenten ingezamelde huishoudelijk afval wordt circa 80% via AVU verwerkt.  
In 2017, 2016 en 2015 zijn de volgende afvalstromen en hoeveelheden voor de gemeenten verwerkt23: 
 

Afvalstroom kton 
2015 

kton 
2016 

kton 
2017 

Verwerkingsmethode 

Huishoudelijk restafval 268,8 254,5 244,2 Verbranden 

Grof huishoudelijk restafval 36,1 36,1 34,9 Nascheiden gevolgd door hergebruik 
en verbranden 

Gft-afval 97,5 100,1 103,3 Vergisten en composteren 

Oud papier en karton 55,9 57,5 57,8 Sorteren en hergebruik van papier 

Glas 25,9 26,2 26,4 Reinigen en hergebruik van glas 

PMD verpakkingen 8,9 14,8 18,5 Sorteren en (gedeeltelijk) hergebruik 

Veegvuil, prullenbakafval en 
KWD-afval (via gemeenten) 

9,0 8,4 8,5 Verbranden 

Totaal AVU voor gemeenten 502,1 497,6 493,6  

                                                           
22 Het Bestuur heeft eerder aangegeven geen discussie te willen voeren over het juiste rekenmodel. Daar zijn 
andere gremia voor; als die te zijner tijd komen met een rekenmodel dat breed wordt gedragen, dan zal dat het 
te hanteren model zijn. 
23 Gezien de kleine hoeveelheid (0,1 kton) is het inzamelen van oude medicijnen en injectienaalden hierbij 
buiten beschouwing gelaten. 
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Figuur: Verwerking van gemeentelijk huishoudelijk afval via AVU in 2017 (in kton per jaar) 

 
 

11.3 De feitelijke CO2 uitstoot van de AVU activiteiten 
 
De cijfers voor 2017 over de feitelijke uitstoot van CO2 van de AVU activiteiten staan in onderstaande 
tabel. De grootste posten zijn het verbranden van restafval en het verwerken van papier. 
 
Tabel: Specificatie van de feitelijke CO2 uitstoot van de AVU activiteiten in 2017 

Afvalstroom Kengetallen24 
kton CO2/kton afval 

kton 
afval 

kton 
CO2 

Betreft 

Huishoudelijk 
restafval + veegvuil 
en KWD-afval 

0,9225 252,6 232   De uitstoot bij het verbranden van 
het restafval 

Grof huishoudelijk 
restafval 

1,18 34,9 41,2 Het energiegebruik voor het 
scheidingsproces en de uitstoot bij 
het verwerken van de deelstromen 

Gft-afval 0,044 103,3 4,5 De uitstoot van het 
composteringsproces omgerekend 
naar CO2 equivalenten 

Papier 1,2 57,8 69 Het verwerken van ingezameld oud 
papier tot nieuw papier 

Glas 0,38 26,4 10 Het verwerken van ingezameld glas 
tot nieuw glas 

PMD-verpakkingen 0,27 18,5 5,0 Nascheiden 

Transport naar 
verwerkers 

0,005 (494) 2,5 Gemiddelde voor het transport per 
auto of schip naar de verwerkers 

Totaal gemiddeld: 0,74 494  364  

 
De feitelijke uitstoot van CO2 is in de afgelopen jaren geleidelijk afgenomen doordat minder afval is 
verwerkt. De toename in 2015 is veroorzaakt door het toevoegen van het verwerken PMD aan de AVU 
activiteiten. De gemiddelde uitstoot per ton afval is afgenomen door minder verbranden.  
 

                                                           
24 De afleiding van deze kengetallen is beschreven in de AVU-jaarrekening 2011 (pagina 31 en 32). 
25 Het kengetal voor het verbranden van restafval is geactualiseerd en aangepast bij de veranderde 
samenstelling van het restafval. Zie de voetnoot in de volgende paragraaf ‘Duurzaamheid bij het verwerken van 
huishoudelijk restafval’. 
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Jaar kton afval kton CO2 kton CO2/kton afval CO2 uitstoot t.o.v. 2011 

2011 525 404 0,77 100% 

2012 510 398 0,78 99% 

2013 487 379 0,78 94% 

2014 495 383 0,77 95% 

2015 502 385 0,78 95% 

2016 498 375 0,77 93% 

2017 494 364 0,74 88% 

 

11.4 Duurzaamheidsaspecten per schakel van de afvalketen  
 
Voor het verder verkennen van de duurzaamheidaspecten is – evenals in voorgaande jaren - per 
schakel van de afvalketen verkend in hoeverre er CO2 winst is door het terugwinnen van energie of 
materiaalhergebruik. Daarnaast is gekeken naar de herkomst van de CO2, met name of het afkomstig 
is van biomassa dan wel fossiele koolstof (zoals in kunststoffen). Als het afkomstig is van biomassa 
wordt de vrijgekomen CO2 op korte termijn in principe weer opgenomen in biomassa en kan de 
uitstoot worden beschouwd als klimaatneutraal. 
 

Schakel van de afvalketen Duurzaamheidsaspecten 

verwerken van het restafval verbranden, met energie opwekking en hergebruik 
reststoffen 

gescheiden inzamelen en hergebruik voordelen ten opzichte van gebruik van nieuwe grondstoffen 
transport naar verwerker milieubelasting 
inzamelen bij de huishoudens milieubelasting 

 

11.4.1 Duurzaamheid bij het verwerken van huishoudelijk restafval 
 
Het huishoudelijk restafval van de Utrechtse gemeenten wordt verbrand. Bij het verbranden worden 
vaste afvalstoffen omgezet in waterdamp en CO2. Bij het verbranden van een ton huishoudelijk 
restafval ontstaat 0,92 ton CO2

26. Hiervan is 0,33 ton afkomstig van fossiel koolstof (vooral in 
kunststoffen) en 0,59 ton van koolstof in biomassa.  
Het ‘fossiele’ deel wordt meegeteld bij de broeikasgasemissies. Het biomassa deel wordt – in de 
klimaatbalans - niet meegeteld, omdat dit CO2 op korte termijn werd en wordt vastgelegd in biomassa.  
 
Uit de bij verbranding vrijkomende warmte wordt nuttige energie opgewekt in de vorm van 
elektriciteit en warmte. Dat levert een besparing op bij de gebruikelijke opwekking van elektriciteit en 
warmte. Deze besparing aan CO2 komt bij de voor het Utrechtse afval gebruikte 
afvalverbrandingsinstallaties in 2016 uit op (zie het kader: Toelichting energie-efficiency): 
 
- AVR Duiven  0,28 ton CO2 per ton restafval 
- AVR Rijnmond 0,49 ton CO2 per ton restafval 
 

                                                           
26 Bron: “Afvalverwerking en CO2”, CE Delft, maart 2006. In de eerdere AVU publicaties is gebruik gemaakt van 
de gegevens in het CE rapport voor restafval met de samenstelling in 2004. Door het gescheiden inzamelen van 
met name kunststoffen is de samenstelling van het restafval sindsdien sterk verander. Uitgaande van de 
huidige samenstelling en de percentages koolstof in de diverse fracties in het restafval volgens het CE rapport is 
berekend dat er bij verbranden van een ton restafval nu 0,92 ton CO2 ontstaat waarvan 0,33 ton afkomstig is 
van fossiel koolstof en 0,59 ton van koolstof in biomassa. Dit was 1,06 ton, waarvan 0,38 fossiel en 0,68 van 
biomassa (voor het restafval in 2004). De uitstoot bij het voor AVU verbranden van restafval is door deze 
correctie circa 40 kton per jaar minder. 
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Bij beide installaties zijn projecten in uitvoering of gerealiseerd voor het uitbreiden van 
stoomnetwerken en stadsverwarming (zie het kader hierna). De officiële energie-efficiency van de 
installaties wordt elk jaar bepaald. Op basis van de waarde over 2016 is de besparing bij de installatie 
in Rijnmond verbeterd van aanvankelijk 0,34 naar 0,49 ton CO2 per ton restafval, en voor AVR Duiven 
van 0,26 naar 0,28 ton CO2 per ton restafval. 
 

Productie van energie bij de AVR-afvalverbrandingsinstallaties in Rozenburg en Duiven 
De installaties van AVR in Rijnmond (Rozenburg) en Duiven produceren energie en warmte. In Rijnmond 
wordt stadswarmte via een pijpleiding in Rotterdam-Zuid geleverd aan ca. 50.000 huishoudens en aan 
het Maasstad-ziekenhuis,  en aan 95.000 huishoudens in Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam-Noord. 
Ook wordt processtoom geleverd aan diverse bedrijven in de Botlek. Dit warmte netwerk levert jaarlijks 
een CO2-besparing op van 500.000 ton.  
In Arnhem, Duiven en Westervoort wordt samen met Nuon de stadsverwarming verzorgd voor circa 
14.000 woningen en 300 bedrijven.  
De netto elektriciteitsproductie van de AVR-centrales komt overeen met het jaarlijkse 
elektriciteitsverbruik van ongeveer 250.000 huishoudens. 

 

Toelichting energie-efficiency 
Voor het beoordelen van de energie-efficiency wordt in Europees verband de zogenaamde R1 waarde 
bepaald27. Als de R1 waarde minder is dan 0,6 wordt de werking van de installatie beoordeeld als 
‘verwijdering’; bij 0,6 en hoger is de beoordeling ‘’nuttige toepassing’. 
De energie-efficiency van de AVR installaties is de afgelopen jaren verbeterd. Zie de volgende figuur. 
In 2011 was de R1 waarde voor beide installaties 0,61. De kengetallen voor de CO2 besparing waren 
0,339 ton CO2 per ton restafval voor AVR Rijnmond en 0,258 voor AVR Duiven28. Bij benadering zijn de 
kengetallen evenredig met de R1 waarde. De kengetallen zijn geactualiseerd op basis van de voor 2016 
bepaalde energie-efficiency van de installaties; voor 2017 zijn die nog niet bekend. 
Voor AVR Rijnmond: (0,89/0,61) *0,339 = 0,49 ton CO2 per ton restafval, en voor AVR Duiven 
(0,67/0,61)*0,258 = 0,28 ton CO2 per ton restafval. 
 

 
 
Ongeveer 30% van het afval blijft over als bodemas, vliegas en metalen. Deze stoffen worden 
grotendeels nuttig toegepast. Voor bodemas en vliegas is de vermeden CO2 uitstoot gering en niet 
verder uitgewerkt.  
  

                                                           
27 De waarden voor de energie-efficiency worden jaarlijks bekend gemaakt door Rijkswaterstaat, maar zijn 
helaas voor 2017 nog niet bekend.  
28 Bron: Beter één AVI met een hoog rendement dan één dichtbij. Hoeveel transport van afval is nuttig voor een 
hoger energierendement?, CE Delft, oktober 2010, pagina 9.  

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2011 2012 2013 2014 2015 2016

R1 waarde (energie efficiency) van de verbrandingsinstallaties

AVR Rijnmond

AVR Duiven



Afvalmonitoring AVU 2017 

  

55 

Voor metalen (ferro en non-ferro) is de besparing geschat op29: 
 
- AVR Duiven  0,15 ton CO2 per ton restafval 
- AVR Rijnmond 0,16 ton CO2 per ton restafval 
 
In 2017 is via AVU 253 kton huishoudelijk restafval, KWD-afval en veegvuil verbrand bij: 

- AVR Duiven 80 kton 
- AVR Rijnmond 173 kton 

 
De CO2 effecten hiervan komen uit op: 

  AVR Duiven 
80 kton  afval 

AVR Rijnmond 
173 kton afval 

Totaal AVU 
253 kton afval 

Verbranden fossiel koolstof 26 57 83 

Verbranden biomassa 47 102 149 

Vermeden uitstoot door energieopwekking 22 85 107 

Vermeden uitstoot door terugwinnen metalen 12 28 40 

 
Als de uitstoot door het verbranden van biomassa als neutraal wordt beschouwd en wordt weggelaten 
is het resultaat netto: 
 
Verbranden fossiel koolstof    83 kton CO2 
Vermeden uitstoot    147 kton CO2 _- 
Netto vermeden uitstoot  - 64 kton CO2 
 
De netto CO2-‘besparing’ bij het verbranden van 253 kton restafval is dus 64 kton CO2. Dat komt 
overeen met een besparing van 253 kg CO2 per ton brandbaar afval. Voor 2016 was dit nog 186 kg, 
voor 2015 was het 115 kg, en voor 2014 was het 89 kg. Zie de volgende figuur. 
 
Figuur: Netto CO2-besparing bij verbranden van restafval met energieopwekking en hergebruik van 
metalen (kg per ton afval) 

 
 
Een kanttekening bij de gebruikte kengetallen is dat de methodiek voor het bepalen hiervan niet 
landelijk is vastgelegd. In een publicatie van AVR voor de gemeente Utrecht staat een lager kengetal 
voor de vermeden uitstoot30. Hierover is nog afstemming met AVR wenselijk. Vooruitlopend daarop 
is hier de afleiding uit landelijk onderzoek voortgezet. 

                                                           
29 Idem, pagina 10 en 11. 
30 AVR heeft voor de gemeente Utrecht een affiche gemaakt met Facts & Figures 2016. Daarin is de vermeden 
uitstoot van CO2 nagenoeg hetzelfde als de uitstoot door het verbranden van fossiel koolstof in het restafval. 
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11.4.2 Duurzaamheid bij het verwerken van grof huishoudelijk restafval 
 
De hoeveelheid grof huishoudelijk restafval in 2017 was 34,9 kton; dat is 12% van het totaal aan 
huishoudelijk brandbaar afval. 
Het grof huishoudelijk restafval is verwerkt in de scheidingsinstallatie van AVR in Utrecht. Na het 
scheiden worden metalen en hout hergebruikt. Van papier en kunststoffen worden brandstofkorrels 
gemaakt. Het residu wordt alsnog verbrand in een afvalverbrandingsinstallatie.  
 
In de AVU Jaarrekening 2011 is berekend dat: 

• De netto CO2-besparing bij het nascheiden van grof huishoudelijk restafval uitkomt op circa 0,41 
ton CO2 per ton grof huishoudelijk restafval. 

• De feitelijke uitstoot door het energiegebruik van de scheidingsinstallatie en bij het verwerken van 
de gescheiden afvalstromen uitkomt op 1,18 ton CO2 per ton grof huishoudelijk restafval. 

 
Bij 34,9 kton  grof restafval is de netto besparing 14,3 kton CO2. 
 
De netto CO2-besparing bij het nascheiden van grof huishoudelijk restafval van 0,41 ton CO2 per ton 
grof huishoudelijk restafval is 1,6 x meer dan de besparing van 0,253 ton CO2 per ton bij het verbranden 
van brandbaar restafval. Het nascheiden van grof restafval leidt dus tot milieuwinst. 
 
Een kanttekening hierbij is dat als gevolg van veranderingen in de samenstelling van het grof 
huishoudelijk restafval en veranderingen in de markt het hergebruikspercentage van de 
scheidingsinstallatie is afgenomen van 80% naar 50%. In 2017 was er geen afzet voor de 
brandstofkorrels; het papier en kunststof in het grof restafval is daarom verbrand als residu. Dat leidt 
echter niet tot een verandering voor CO2, wel voor het hergebruikpercentage. Er is namelijk bij 
afleiding van het kengetal voor de vermeden CO2-uitworp van uitgegaan dat er zowel voor de 
brandstofkorrels als voor het residu van het sorteren ten opzichte van verbranden geen extra bijdrage 
is. 
Eind 2017 is de verwerking van het grof restafval verplaatst. Het wordt sindsdien verwerkt bij de 
sorteerinstallatie van Van Vliet (onderdeel van Renewi) in Nieuwegein. Mede daarom is dit niet verder 
onderzocht. Voor de monitoringrapportage over 2018 kan waarschijnlijk worden onderzocht wat het 
scheidingsresultaat is van de nieuwe verwerking in de installatie van Van Vliet en het CO2  effect 
daarvan. 
 

11.4.3 Duurzaamheid bij gescheiden inzamelen en hergebruik 
 
Wanneer papier, glas of kunststoffen gescheiden worden ingezameld en hergebruikt levert dat  in 
principe milieuwinst op ten opzichte van het gebruik van nieuwe grondstoffen. 
De milieuwinst wordt doorgaans uitgedrukt in CO2 of CO2 equivalenten.  
 
In de jaarrekening 2011 zijn uit de literatuur kengetallen afgeleid voor: 
 
a. De CO2-besparing per afvalstroom door gescheiden inzamelen en hergebruik ten opzichte van het 

gebruik van nieuwe grondstoffen. 
b. De CO2-besparing per afvalstroom bij verbranden als afval (door energiewinning e.d.). 
c. De besparing in CO2 per afvalstroom door hergebruik ten opzichte van het gebruik van nieuwe 

grondstoffen en integraal verbranden van de afvalstroom in het restafval. Deze kengetallen zijn 
bedoeld voor gemeenten om de besparing te bepalen bij meer hergebruik in plaats van verbranden 
in het restafval. 
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Tabel: Kengetallen voor de CO2 besparing bij hergebruik, verbranden, en hergebruik in plaats van 
verbranden 

 
Afvalstroom  

CO2 besparing bij 
hergebruik in plaats 
van nieuwe stoffen 

CO2 besparing bij 
verbranden afval 

CO2 besparing bij 
hergebruik in plaats van 

verbranden  

 kton per kton kton per kton kton per kton 

 (a) (b) (c = a – b) 

gft-afval vergisten 0,33 + 0,12 0,22 

papier 1,6 - 0,4 2,01 

glas 0,32 - 0,003 0,323 

textiel 2,9 - 0,512 3,432 

kunststofverpakkingen 
(ook gebruikt voor PMD) 

1,2 - 1,4 2,6 

 
Met deze kengetallen kan per afvalstroom de CO2-besparing door gescheiden inzamelen en hergebruik 
ten opzichte van het gebruik van nieuwe grondstoffen en verbranden als afvalstof worden berekend. 
In de volgende tabel is dat gedaan voor de via AVU verwerkte afvalstromen en hoeveelheden, 
aangevuld met enkele niet via AVU verwerkte hoeveelheden. 
 
Tabel: CO2-besparingen per afvalstroom door gescheiden inzamelen en hergebruik 

Afvalstroom gemeenten kton  CO2 besparing in 
kton / kton 

Besparing per jaar in 
kton CO2  

gft-afval 103,3 0,33 34      

papier 57,8 1,6 92    

glas 26,4 0,32 8,4 

PMD verpakkingen 18,5 1,2 22,2 

Totaal via AVU verwerkt 206  157    

Niet via AVU:    

textiel (CBS, 2017) 5,0 2,9 14,5 

papier (CBS, 2017) 2,6 1,6 4,2 

Totaal niet via AVU 7,6  18,7  

 
De CO2-besparing door hergebruik van gft-afval, papier, glas, kunststof verpakkingen, metalen 
verpakkingen en drankenkartons via AVU ten opzichte van het gebruik van nieuwe grondstoffen is dus 
circa 157 kton CO2. 
 

11.4.4 Duurzaamheid bij het transport naar de verwerker 
 
Het restafval en gft-afval wordt van de regionale overslagstations getransporteerd naar de verwerkers. 
Dit gebeurt per schip met het restafval van het overslagstation in Utrecht naar de 
afvalverbrandingsinstallatie in Rozenburg. Van het glas wordt circa 80% vanaf Utrecht per schip 
vervoerd. Voor het overige wordt het afval over de weg vervoerd. 
Gerekend in tonkilometers wordt iets meer dan de helft van het afval per schip vervoerd.  
 
De CO2-uitstoot van het vervoer naar de verwerker is berekend in de Jaarrekening 2015 en het rapport 
‘Afvalmonitoring AVU 2016’. De CO2 uitstoot van het natransport naar de verwerkers komt gemiddeld 
uit op 0,005 ton CO2 per ton afval. Voor 2017 komt dit uit op  494 x 0,005 = 2,5 kton. 
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11.4.5 Duurzaamheid bij het inzamelen van afval 
 
Bij het inzamelen van afval door de gemeenten is de CO2-uitstoot gemiddeld circa 0,01 ton CO2 per ton 
afval31. Bij kunststofverpakkingen is door het lage soortelijke gewicht de uitstoot circa 5x hoger. 
Voor de via AVU activiteiten verwerkte hoeveelheden afval van in totaal 494 kton komt dit neer op 
een CO2-uitstoot van 5 kton door het inzamelen. 
 

11.5 CO2 impact van het via AVU verwerkte afval van gemeenten 
 
Samengevat is de – voor 2017 geactualiseerde - CO2-uitstoot voor het via AVU verwerkte afval van 
gemeenten inclusief het inzamelen door de gemeenten weergegeven in onderstaande tabel. 
 
Overzicht van de CO2 impact van AVU activiteiten in 2017 

Schakel van het afvalbeheer kton CO2 

Uitstoot verbranden biomassa in restafval 149 

Uitstoot verbranden fossiel koolstof in restafval   83 

Energiewinning bij verbranden - 107 

Terugwinnen metalen na verbranden - 40 

Nascheiden grof restafval - 14 

Hergebruik gft-afval - 34 

Hergebruik papier - 92 

Hergebruik glas - 8,4 

Hergebruik kunststof, blik, drankenkarton -22,2 

Transport naar verwerkers 2,5 

Subtotaal alle AVU-activiteiten -83 

Subtotaal AVU-activiteiten excl. verbranden biomassa - 262 

  

Inzamelen afval door gemeenten (niet via AVU) 5 

 
Opgeteld is de CO2 uitstoot van de AVU activiteiten dus negatief, dat wil zeggen de besparingen  zijn 
groter dan de uitstoot bij het verbranden. De grootste besparingen zijn de energiewinning bij 
verbranden en  het hergebruik van papier. 
Als de uitstoot van CO2 van biomassa als klimaatneutraal wordt beschouwd, en niet wordt 
meegeteld, is de netto besparing aanzienlijk groter: 262 kton CO2 in plaats van 83 kton. 
 
In de volgende tabel staat de ontwikkeling van de CO2 impact van de AVU activiteiten in de periode 
2011 – 2017. 
 

                                                           
31 Als per inzamelronde 8 ton wordt ingezameld en 50 km wordt gereden bij een verbruik van 1 liter diesel per 
1,6 km is de CO2-uitstoot per ton (50/1,6) x 2,58 / 8 = 10 kg (1 liter diesel geeft 2,58 kg CO2). 
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Tabel: Overzicht van de CO2 impact van AVU activiteiten van 2011 – 2017 in kton CO2 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Schakel van het afvalbeheer       kton CO2 

Uitstoot verbranden biomassa 
in restafval 

168 169 161 167 164 155 149 

Uitstoot verbranden fossiel 
koolstof in restafval 

94 95 90 93 92   87   83 

Energiewinning bij verbranden - 89 - 90 - 85 - 88 - 94 - 108 -107 

Terugwinnen metalen na 
verbranden 

- 42 - 45 - 43 - 44 - 44 - 41 -40 

Nascheiden grof restafval - 18 - 16 - 15 - 14 - 15 - 15 -14 

Hergebruik gft-afval - 32 - 33 - 30 - 32 - 32 - 33 -34 

Hergebruik papier - 99 - 94 - 90 - 88 - 89 - 92 -92 

Hergebruik glas - 9 - 9 - 8,4 - 8,3 - 8,3 - 8,4 -8,4 

Hergebruik kunststof, blik, 
drankenkarton (PMD) 

     -10,7 - 17,8 -22,2 

Transport naar verwerkers 3 3   2,5 2,6 2,7 2,7 2,5 

Subtotaal alle AVU-
activiteiten 

-24 -20 -17 -12 -34 -70 -83 

Subtotaal AVU-activiteiten 
excl. verbranden biomassa 

-192 -189 -179 -179 -198 -226 -232 

        

Inzamelen afval door 
gemeenten (niet via AVU) 

5 5 5 5 5 5 5 

 
In de afgelopen drie jaren is de CO2-impact van de AVU-activiteiten afgenomen. Zie de volgende 
figuur. Dat is vooral te danken aan de betere energie-efficiency bij de afvalverbrandingsinstallaties en 
de toename van het hergebruik van PMD.  
 
Figuur: Netto CO2-impact van de AVU-activiteiten (in kton CO2)
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In de volgende figuur zijn de CO2-bijdragen per schakel van het afvalbeheer weergegeven (2017). 
 

 
 
Netto is de impact van het afvalbeheer voor het via AVU verwerkte afval van gemeenten een besparing 
van circa 83 kton CO2 per jaar als de uitstoot van het verbranden van biomassa ook wordt meegeteld. 
Voor de klimaatbalans hoeft de uitstoot van biomassa niet te worden meegeteld. De CO2-impact van 
het afvalbeheer is dan een besparing aan CO2 van circa 262 kton. De “klimaatbalans” voor de AVU 
activiteiten is dus positief.  
 
Deze hoeveelheden kunnen worden vergeleken met de totale CO2-uitstoot in Nederland. Omgerekend 
naar inwoners was de uitstoot 9.600 kg per inwoner in 2017. De besparing van 262 kton komt neer op 
205 kg per inwoner in de provincie Utrecht. Dat komt overeen met 2,1% van de totale CO2-uitstoot. 
 

11.6 Conclusies over de duurzaamheid 
 
De conclusies over de duurzaamheid van de AVU activiteiten zijn: 
 

• De AVU activiteiten als geheel zijn nu enigszins klimaatpositief. Als de uitstoot van CO2 door het 
verbranden van de biomassa in restafval niet wordt meegeteld, zijn de activiteiten duidelijk 
klimaatpositief. Gerekend per inwoner is de besparing 2,1% van de landelijke CO2 uitstoot per 
inwoner. 

• Voor het bepalen van de klimaateffecten is geen landelijk rekenmodel beschikbaar. Er moet worden 
uitgegaan van door AVU uit literatuur afgeleide kengetallen en methodieken. 

• Het is toepasselijker om een klimaatbalans op te stellen per gemeente, dan voor de activiteiten van 
AVU. De activiteiten van AVU zijn immers maar op circa 80% van het gemeentelijk afval gericht. 

• De methodiek en kengetallen van AVU kunnen door de gemeenten worden gebruikt bij het 
opstellen van een klimaatbalans en voor  verdere berekeningen. 

• De belangrijkste optie voor de gemeenten voor het verbeteren van duurzaamheid is meer 
gescheiden inzamelen en hergebruik. Naast milieuvoordelen biedt dat ook financiële voordelen. 
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11.7 Kengetallen voor gemeenten voor de CO2 besparingen 
 
De hier toegepaste kengetallen kunnen door de gemeenten worden gebruikt om de CO2 effecten van 
het gemeentelijk afvalbeheer in beeld te brengen. De kengetallen zijn:  
 

Afvalstroom Activiteit CO2 besparing 
ton per ton 

afval 

Huishoudelijk restafval Verbranden 0,2532 
Grof huishoudelijk 
restafval 

Nascheiden en verwerken 0,41 

Gft-afval Gescheiden inzamelen en vergisten in plaats van in het 
restafval 

0,22 

Papier en karton Gescheiden inzamelen en hergebruik in plaats van in het 
restafval 

2,0 

Glas Gescheiden inzamelen en hergebruik in plaats van in het 
restafval 

0,32 

Textiel Gescheiden inzamelen en hergebruik in plaats van in het 
restafval 

3,4 

Kunststof verpakkingen Gescheiden inzamelen en hergebruik  in plaats van in het 
restafval 

2,6 

Huishoudelijk afval Natransport naar verwerkers - 0,005 
Huishoudelijk afval Inzamelen bij huishoudens - 0,01 

 
Door per afvalstroom de hoeveelheid te vermenigvuldigen met het kengetal voor de CO2 besparing 
kan per afvalstroom de CO2 besparing door gescheiden inzamelen en hergebruik worden bepaald (en 
eveneens voor verbranden, inzamelen en natransport). Dat geeft een beeld van de besparingen per 
afvalstroom, en de te verwachten gevolgen van inzamelmaatregelen. Door de hoeveelheden te 
sommeren kan de totale CO2 besparing worden bepaald. Deze besparing kan – zoals voorde AVU-
activiteiten is gedaan – worden omgerekend naar een besparing per inwoner en dan worden 
vergeleken met bijvoorbeeld de landelijk uitstoot per inwoner (9.500 kg per inwoner in 2017). 
 
Voor het verbeteren van de klimaatbalans door de gemeenten bij het afvalbeheer is de belangrijkste 
optie: meer gescheiden inzamelen.  
De CO2-belasting door het transport naar de verwerker en door het inzamelen in de gemeenten is 
relatief heel gering. Als gemeenten bij het inzamelen van afval duurzaamheid willen nastreven is het 
daardoor effectiever om meer te doen aan gescheiden inzamelen, dan om de logistiek van het 
inzamelen te verbeteren. 

                                                           
32Door verbeteringen bij de afvalverbrandingsinstallaties is de besparing toegenomen van 0,089 in 2014 naar 
0,117 in 2015; 0,186 in 2016 en 0,253 in 2017 (ton CO2 per ton afval). 
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BIJLAGEN 
 

Bijlage 1: Huishoudelijk restafval en grof restafval per gemeente 
 

 
RESTAFVAL 

in kg per inwoner   
GROF RESTAFVAL 
in kg per inwoner  

RESTAFVAL 
som 

               

Gemeente 2012 2013 2014 2015 2016 2017  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 

                

               

Amersfoort 226 225 230 222 214 209  24 23 23 23 22 22 231 

Baarn 208 202 206 205 196 177  37 38 39 23 27 29 206 

Bunnik 193 183 182 181 184 162  28 26 29 30 29 28 189 

Bunschoten 216 212 211 209 183 45  72 64 64 64 45 51 96 

De Bilt 200 195 195 196 189 183  27 28 27 27 26 24 206 

De Ronde Venen 200 197 193 188 182 183  23 24 24 26 25 18 202 

Eemnes 215 204 223 211 202 160  39 42 34 31 27 18 178 

Houten 190 189 188 186 184 176  27 21 21 20 22 24 199 

IJsselstein 223 218 219 215 202 199  36 31 27 31 30 33 232 

Leusden 161 153 149 153 145 106  33 30 31 34 34 30 136 

Lopik 203 180 176 176 163 137  30 30 29 33 38 42 179 

Montfoort 224 185 191 187 189 158  23 18 17 15 2 2 160 

Nieuwegein 236 228 226 220 219 215  32 29 34 34 33 32 246 

Oudewater 206 199 200 200 199 197  18 16 18 19 21 18 215 

Renswoude 259 255 220 251 248 215  18 6 5 0 0 8 223 

Rhenen 208 197 198 198 191 193  34 35 26 27 26 25 219 

Soest 198 191 189 194 188 177  26 25 25 25 19 20 197 

Stichtse Vecht 225 223 222 220 214 210  38 29 29 29 31 30 240 

Utrecht33 218 225 218 221 216 216  28 24 19 23 24 20 236 

Utrechtse Heuvelrug 198 195 194 175 125 124  21 19 20 23 26 28 153 

Veenendaal 215 205 200 191 98 98  36 28 29 33 33 37 135 

Vianen 229 223 221 224 216 211  16 18 16 17 17 20 231 

Wijk bij Duurstede 245 241 241 200 163 166  32 30 27 11 15 17 182 

Woerden 210 205 201 192 178 145  20 18 13 15 16 17 162 

Woudenberg 197 184 183 179 176 69  52 50 47 49 52 17 86 

Zeist 228 214 216 209 198 195  27 27 29 29 32 33 228 

                

Gemiddeld per inwoner in de 
provincie 

215 212 210 207 194 184  29 26 24 26 25 24 209 

 
 

                                                           
33 De cijfers voor de gemeente Utrecht zijn in deze rapportage gecorrigeerd voor het KWD-al dat samen met 
het huishoudelijk restafval of grof huishoudelijk restafval is ingezameld. De hoeveelheden voor de gemeente 
Utrecht en voor de provincie als geheel zijn daardoor lager dan in de voorgaande monitoringrapportages. Zie 
de toelichting in paragraaf 2.1. 
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Bijlage 2: Uitkomsten van de sorteeranalyses per gemeente in Utrecht in 2017 in kg per inwoner in het restafval 
 

Gemeente en (aantal) 
sorteeranalyses in 2017 

Sted. 
heid 

Rest 
afval 

Gft 
totaal 

waarvan 

Papier 
waarvan 

verpakking 

Dranken 
kartons Kunststof 

totaal 

Waarvan 
verpakking 

Glas Textiel Kca 
Appa-
raten 

Me-
talen Waarvan 

verpakking 

Hout Steen 
Rest 

fractie 
PMD* 

Keuken 
afval 

Tuin- 
afval 

Zeef-
fractie bruto netto bruto netto 

Amersfoort (4) 2 209 69,1 49,7 6,4 13,0 27,2 8,8 3,8 3,8 24,1 19,0 13,4 12,4 8,5 0,1 4,4 7,5 4,8 3,9 4,2 43,8 21,9 

Baarn (2) 3 177 61,4 42,1 8,5 10,7 18,1 6,6 3,0 3,0 21,2 15,8 11,0 7,6 8,7 0,1 0,8 6,4 4,1 8,0 4,0 37,2 18,1 

Bunnik 4 162 73,0 42,8 17,7 12,5 9,7 5,9 2,5 2,4 18,3 14,0 9,6 4,0 5,7 0,1 2,2 5,5 3,1 8,0 1,9 31,0 15,2 

Bunschoten (2) 3 45 13,7 9,9 1,1 2,7 3,5 1,3 0,7 0,4 4,4 3,4 2,2 2,1 4,0 0,0 0,9 1,8 1,3 0,5 1,1 12,5 3,9 

De Bilt (2) 3 183 62,2 42,1 9,9 10,2 22,6 8,3 3,7 2,2 17,8 14,0 9,7 6,5 5,5 0,5 3,0 5,7 3,5 6,8 6,3 43,5 15,4 

De Ronde Venen (2) 4 183 82,9 44,1 23,0 15,8 8,6 4,6 2,3 2,0 20,1 12,7 9,1 7,7 9,6 0,1 2,4 6,1 2,6 3,4 6,2 34,4 13,8 

Eemnes 4 160 55,9 32,2 9,3 14,4 6,8 2,6 2,7 1,9 17,7 8,9 6,2 5,9 8,8 0,2 1,7 6,1 2,1 7,8 10,9 36,2 10,2 

Houten (2) 3 176 59,8 45,3 3,3 11,2 17,0 7,1 4,1 3,5 22,2 17,8 12,7 8,4 11,1 0,1 0,4 6,1 4,5 2,1 3,6 41,4 20,7 

IJsselstein (2) 2 199 73,2 59,3 4,1 9,8 23,5 10,4 4,8 4,7 21,8 18,7 13,5 14,0 10,9 0,1 0,9 6,7 4,4 1,0 5,5 36,1 22,7 

Leusden (2) 3 106 34,8 27,0 2,2 5,6 7,9 3,2 1,6 1,6 11,9 9,1 6,0 3,6 5,7 0,1 0,6 3,2 2,5 0,4 0,6 35,9 10,1 

Lopik 5 137 48,3 30,7 2,5 15,1 5,8 2,9 1,9 1,3 14,2 9,6 6,5 4,1 14,2 0,1 2,2 5,7 3,0 2,3 11,9 26,4 10,7 

Montfoort 4 158 52,6 37,7 6,9 8,1 20,6 8,0 4,4 4,3 18,3 12,9 8,8 4,2 9,5 0,1 3,0 5,1 2,6 3,0 1,5 35,3 15,7 

Nieuwegein (3) 2 215 73,0 54,1 5,0 13,9 17,3 9,3 5,3 5,3 28,1 22,1 15,5 8,4 9,7 0,1 1,7 9,1 5,6 10,3 13,2 38,5 26,4 

Oudewater 4 197 60,8 45,3 2,5 13,1 20,7 9,3 6,8 6,7 24,6 22,2 14,7 9,4 11,4 0,2 1,7 8,4 5,4 3,6 13,1 36,3 26,7 

Renswoude 5 215 88,7 50,0 21,0 17,7 21,1 8,3 4,8 4,7 26,5 17,0 11,8 9,4 6,9 0,1 1,9 8,3 4,0 6,8 1,8 38,3 20,6 

Rhenen 4 193 75,7 53,1 10,4 12,2 12,7 5,0 3,3 3,3 23,1 20,3 13,7 10,1 8,0 0,7 0,9 9,0 6,6 7,0 2,5 40,5 23,6 

Soest (2) 3 177 61,4 49,1 1,7 10,6 13,9 7,6 2,6 2,6 21,1 15,8 10,6 7,1 10,8 0,1 1,1 4,9 3,5 3,7 3,2 46,9 16,7 

Stichtse Vecht (4) 4 210 76,4 52,5 8,7 15,1 22,5 10,1 4,9 4,8 25,8 20,1 14,2 8,2 11,1 0,2 2,2 8,4 5,4 3,3 3,4 43,7 24,5 

Utrecht (6) 1 216 73,1 53,6 9,5 9,9 28,8 11,1 5,2 5,1 25,0 19,9 14,1 9,2 9,6 0,2 1,3 6,6 4,9 3,4 3,6 49,9 24,1 

Utrechtse Heuvelrug (3) 4 124 46,2 34,0 4,4 7,7 8,7 4,7 2,0 2,0 12,6 9,4 6,5 5,8 5,4 0,1 1,3 4,2 3,1 2,9 5,9 29,5 11,6 

Veenendaal (3) 2 98 31,1 24,7 1,6 4,8 6,4 3,0 1,2 0,9 9,0 6,6 4,6 3,9 5,5 0,1 2,1 3,7 2,4 1,9 3,2 30,2 7,9 

Vianen 4 211 79,7 54,5 8,0 17,2 19,4 9,7 4,8 4,7 23,4 17,7 12,9 10,8 9,0 0,2 2,0 8,3 4,5 3,0 0,0 50,2 22,1 

Wijk bij Duurstede (2) 3 166 58,7 43,0 5,0 10,7 17,0 8,0 3,8 2,6 17,6 13,1 8,9 7,0 9,8 0,1 1,0 5,9 3,9 3,2 5,7 37,0 15,5 

Woerden (3) 3 145 51,1 36,7 4,1 10,3 12,8 5,3 2,7 2,6 16,0 11,8 8,3 6,0 8,2 0,1 1,5 5,9 3,6 2,6 4,8 33,3 14,5 

Woudenberg 4 69 13,1 9,8 1,3 2,1 2,9 1,7 0,7 0,7 6,2 4,2 2,8 2,9 5,1 0,1 0,7 3,2 1,3 1,9 1,3 30,9 4,9 

Zeist (4) 3 195 71,3 45,5 14,0 11,9 20,9 8,6 4,2 3,9 22,4 17,7 12,3 7,8 6,6 0,2 3,0 7,8 4,7 7,8 2,9 40,8 20,9 

PROVINCIE  
(gewogen gemiddelde) 

 184 64 46 8 11 20 8 4 4 21 16 12 8 9 0,1 1,9 6 4 4 4 41 19 

                        
Gemiddeld  166 60 41 7 11 15 7 3 3 19 14 10 7 8 0,2 1,7 6 4 4 5 37 17 

Standaardafwijking  46,0 19,4 12,8 5,9 4,1 7,4 2,9 1,5 1,6 6,2 5,3 3,8 2,9 2,5 0,1 0,9 1,9 1,3 2,7 3,7 7,8 6,5 

                        
Minimum  45 13 10 1 2 3 1 1 0 4 3 2 2 4 0,0 0,4 2 1 0 0 12 4 

Maximum  216 89 59 23 18 29 11 7 7 28 22 15 14 14 0,7 4,4 9 7 10 13 50 27 

Opmerking: Van de uitkomsten in de tabel is voor de grote fracties (gft-afval, papier en kunststof) alleen het eerste cijfer betrouwbaar. Voor de kleine fracties is het een indicatie. 
* PMD = som van kunststof verpakking netto + metalen verpakking + drankenkartons netto.  
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Bijlage 3: Uitkomsten van de sorteeranalyses per gemeente in Utrecht in 2016 in kg per inwoner in het restafval* 

Gemeente en (aantal) 
sorteeranalyses in 2016 

Sted. 
heid 

Rest- 
afval 

Gft  
totaal 

waarvan 
Papier 

waarvan 
verpakking 

Dranken 
kartons Kunststof 

totaal 

waarvan 
verpakking 

Glas Textiel Kca 
Appa- 
raten 

Metalen 
waarvan 

verpakking 

Hout Steen 
Rest 
fractie Keuken- 

afval 
Tuin- 
afval 

Zeef- 
fractie 

bruto netto bruto netto 

Amersfoort (4) 2 214 75 56 7 12 35 11 5,1 4,6 25,3 21,4 15,1 10,5 6,5 0,1 1,2 7,0 5,7 2,9 2,5 42,7 

Baarn (2) 3 196 79 50 9 19 13 6 3,1 2,8 25,5 18,5 13,2 6,3 9,6 0,2 1,5 7,4 5,0 4,4 5,7 41,6 

Bunnik 4 184 86 37 33 16 11 5 4,7 3,3 28,0 16,6 11,8 3,2 4,5 0,1 0,8 5,6 2,4 5,8 4,6 30,6 

Bunschoten (2) 3 183 65 42 9 15 12 6 4,7 4,2 28,4 19,6 13,7 8,5 11,8 0,1 2,6 4,6 2,1 3,4 3,7 38,4 

De Bilt (2) 3 189 63 44 7 12 24 10 3,2 2,9 25,1 19,7 14,2 6,9 5,3 0,1 1,6 7,5 4,2 3,5 4,2 44,8 

De Ronde Venen (2) 4 182 65 42 10 14 12 6 3,3 2,7 35,7 20,4 13,8 7,7 7,5 0,1 1,8 7,9 3,4 5,5 3,3 31,9 

Eemnes 4 202 58 38 5 14 18 7 4,9 4,4 26,8 21,2 15,8 14,0 11,9 0,2 5,4 10,2 5,0 7,8 3,1 42,4 

Houten (2) 3 184 66 48 8 10 21 8 4,2 2,2 26,2 19,4 13,8 7,6 9,3 0,1 1,3 5,4 3,5 2,3 5,8 36,0 

IJsselstein (2) 2 202 60 49 1 10 31 11 4,1 3,7 32,1 24,6 17,4 10,7 12,9 0,1 1,9 7,0 5,2 2,6 1,3 38,7 

Leusden (2) 3 145 51 40 3 8 11 5 3,6 3,2 21,1 16,5 12,3 4,9 5,0 0,1 0,7 5,3 3,8 1,4 1,0 40,7 

Lopik 5 163 61 47 6 8 6 3 3,6 2,5 28,0 15,9 11,2 4,0 9,8 0,1 0,8 5,8 4,0 5,9 3,2 35,9 

Montfoort 4 189 58 39 3 16 17 7 5,4 4,9 28,6 23,3 16,6 5,6 7,6 0,0 2,3 11,6 3,8 5,4 5,4 42,3 

Nieuwegein (3) 2 219 79 50 12 17 18 8 5,7 5,0 27,9 23,1 16,3 10,5 12,9 0,1 1,8 7,5 4,9 6,7 5,3 44,1 

Oudewater 4 199 73 44 8 21 19 7 6,6 5,9 32,5 28,8 20,3 8,8 7,3 0,1 1,6 8,2 5,7 2,2 2,1 37,8 

Renswoude 5 248 85 49 14 23 20 9 5,2 4,7 31,7 20,7 15,4 10,3 10,6 0,2 4,4 10,5 5,7 7,6 5,0 57,5 

Rhenen 4 191 74 55 8 11 14 6 4,4 3,9 26,5 20,7 13,9 7,1 10,4 0,1 0,4 6,8 5,0 4,8 2,4 41,0 

Soest (2) 3 188 72 53 5 14 14 6 3,7 3,3 24,0 18,3 13,3 10,6 5,3 0,1 0,7 6,2 4,7 2,6 2,9 45,8 

Stichtse Vecht (4) 4 214 73 54 5 14 23 9 5,4 4,9 28,4 24,2 17,3 11,4 6,9 0,1 1,5 7,6 4,6 5,0 2,6 49,5 

Utrecht (6)* 1 216 74 55 8 10 29 12 5,3 4,8 30,6 25,4 18,8 9,8 8,5 0,1 1,5 7,2 5,0 2,7 2,2 45,6 

Utrechtse Heuvelrug (3) 4 125 41 31 2 8 9 4 1,9 1,6 14,0 11,1 7,9 6,3 6,5 0,1 0,8 4,0 2,5 1,7 4,5 36,3 

Veenendaal (3) 2 98 33 24 2 7 6 3 1,5 0,8 10,4 7,0 4,9 4,7 6,0 0,1 0,8 2,9 1,9 1,4 2,5 29,2 

Vianen 4 216 75 48 14 13 11 5 5,8 4,1 36,8 28,1 19,0 7,8 9,7 0,1 5,0 10,5 7,2 2,5 2,4 51,2 

Wijk bij Duurstede (2) 3 163 51 36 6 9 11 5 2,5 1,5 18,3 12,0 8,1 9,3 9,3 0,1 1,2 5,1 3,4 4,0 5,9 47,1 

Woerden (3) 3 178 71 53 7 11 16 6 3,1 2,4 22,4 15,8 11,2 6,6 6,5 0,2 1,1 6,4 4,1 3,5 3,4 39,0 

Woudenberg 4 176 44 29 9 5 11 5 5,9 4,1 26,1 21,3 14,9 8,3 9,2 0,1 7,1 8,3 3,8 5,1 4,6 47,8 

Zeist (4) 3 198 80 48 16 16 22 8 4,2 3,3 24,5 20,9 15,0 8,6 8,0 0,1 2,3 6,8 4,9 3,9 2,5 36,8 
                       

Gewogen gemiddelde*  194 68 49 8 12 22 8 4 4 26 21 15 9 8 0 2 7 5 3 3 42 

                       

Gemiddelde*  187 66 45 8 13 17 7 4 4 26 20 14 8 8 0 2 7 4 4 4 41 

Standaardafwijking*  30 13 8 6 4 7 2 1 1 6 5 3 2 2 0 2 2 1 2 1 6 

Minimum*  98 33 24 1 5 6 3 1 1 10 7 5 3 5 0 0 3 2 1 1 29 

Maximum*  248 86 56 33 23 35 12 7 6 37 29 20 14 13 0 7 12 7 8 6 57 

* In deze tabel is de hoeveelheid restafval van de gemeente Utrecht gecorrigeerd voor het KWD-samen het huishoudelijk restafval is ingezameld: 216 in plaats van 239 kg/inwoner. Deze correctie werkt door in de 
cijfers voor de gemeente Utrecht en alle cijfers voor de provincie (in de rijen onder de gemeenten). Deze cijfers verschillen daardoor van die in de tabel in de AVU monitoringrapportage van 2016. 
Opmerking:  Van de uitkomsten in de tabel is voor de grote fracties (gft-afval, papier en kunststof) alleen het eerste cijfer betrouwbaar. Voor de kleine fracties is het getal een indicatie. 
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Bijlage 4: Hoeveelheid gft-afval per gemeente (kg per inwoner) 
 

  
GFT-AFVAL 
in kg per inwoner 

 

         
Gemeente  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
            

         
Amersfoort  71 72 67 68 67 67 66 
Baarn  103 105 99 102 98 96 100 
Bunnik  133 128 122 125 124 130 123 
Bunschoten  82 84 74 73 73 85 126 
De Bilt  128 131 124 129 124 124 123 
De Ronde Venen  104 105 100 105 98 98 98 
Eemnes  135 133 125 130 129 129 141 
Houten  93 92 85 88 86 88 88 
IJsselstein  59 61 57 58 57 60 61 
Leusden  83 82 81 82 80 80 92 
Lopik  112 110 103 110 108 111 121 
Montfoort  126 130 127 129 129 125 116 
Nieuwegein  69 69 65 65 64 63 64 
Oudewater  143 138 132 137 131 132 132 
Renswoude  104 100 91 92 89 84 90 
Rhenen  112 110 104 111 106 130 105 
Soest  123 124 118 120 125 126 126 
Stichtse Vecht  96 97 85 87 83 83 85 
Utrecht  30 32 31 32 31 32 34 
Utrechtse Heuvelrug  154 159 149 154 156 167 164 
Veenendaal  86 84 81 83 86 100 107 
Vianen  103 102 96 98 94 97 95 
Wijk bij Duurstede  108 106 99 100 113 122 118 
Woerden  84 81 77 81 79 86 91 
Woudenberg  133 138 126 129 124 126 157 
Zeist  100 106 96 98 94 96 95 
          

Gemiddeld per inwoner in de provincie   80 81 75 77 76 79 80 
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 Bijlage 5: Hoeveelheid glas per gemeente (kg per inwoner) 
 

Gemeente kg per inwoner totaal ton 

 2011 2012 2013 2014 2015    2016 2017 2017 

         

Amersfoort 19,1 18,8 18,2 18,5 18,5 18,6 18,8 2.895 

Baarn 24,6 25,9 28,3 27,4 24,7 21,9 22,3 548 

Bunnik 24,0 23,0 25,2 23,3 23,8 23,3 23,9 362 

Bunschoten 18,5 21,1 18,2 18,3 18,5 19,2 22,5 473 

De Bilt 26,2 25,8 28,9 28,5 23,5 23,1 22,4 959 

De Ronde Venen 24,6 24,0 27,7 24,0 24,4 26,0 24,5 1.049 

Eemnes 27,1 28,9 22,6 28,8 27,2 26,9 31,6 284 

Houten 23,0 20,0 23,5 23,9 22,6 23,5 22,8 1.124 

IJsselstein 25,3 20,8 20,0 18,5 18,6 19,1 20,0 683 

Leusden 33,7 31,9 33,5 31,3 27,7 29,5 29,1 865 

Lopik 19,7 19,0 17,3 16,8 17,4 17,1 16,2 230 

Montfoort 26,0 27,0 23,3 23,2 22,8 25,1 23,2 321 

Nieuwegein 17,9 16,7 18,6 19,1 18,7 19,1 18,4 1.140 

Oudewater 25,2 26,9 23,2 23,2 23,4 25,3 22,7 231 

Renswoude 15,8 16,0 16,3 17,5 15,6 19,4 19,2 98 

Rhenen 17,2 18,4 19,0 18,7 16,4 17,6 16,8 330 

Soest 23,6 24,7 27,3 23,3 24,9 24,7 24,8 1.138 

Stichtse Vecht 22,3 20,7 21,8 22,3 21,9 19,9 19,7 1.269 

Utrecht 20,0 21,8 18,1 17,7 18,1 17,6 17,7 6.084 

Utrechtse Heuvelrug 23,8 22,4 21,0 20,8 25,3 26,3 26,5 1.298 

Veenendaal 19,3 19,0 17,9 16,4 16,5 19,8 19,3 1.242 

Vianen 24,2 21,3 16,4 19,1 18,9 18,2 19,5 385 

Wijk bij Duurstede 30,0 26,1 23,0 23,5 22,2 20,6 21,7 511 

Woerden 21,9 19,0 20,2 21,4 21,9 21,8 21,9 1.126 

Woudenberg 35,8 33,0 32,2 35,2 28,4 25,3 28,0 355 

Zeist 22,9 24,6 30,1 22,9 23,2 23,0 22,8 1.434 

         

Provincie 21,9 21,8 21,4 20,7 20,5       20,6 20,6 26.434 
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Bijlage 6: Hoeveelheid papier per gemeente (kg per inwoner) 
 
Gemeenten die al hun oud papier via AVU afvoeren (samen 810.037 inwoners) 
 

Gemeente  Papier via AVU 

 kg per inwoner per jaar totaal ton 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 

          

Amersfoort 58,2 54,2 50,2 48,6 50,0 48,1 46,4 7.157 

Baarn 71,4 65,6 61,6 61,3 60,7 58,9 51,5 1.264 

Bunnik 85,0 79,0 73,6 70,4 67,0 70,5 65,1 987 

Bunschoten 65,6 61,8 57,9 56,3 49,0 54,5 61,3 1.289 

De Bilt 73,4 69,9 68,3 66,1 64,5 62,5 60,6 2.589 

De Ronde Venen 71,1 63,9 58,8 55,4 55,3 57,2 59,6 2.550 

Eemnes 63,3 63,8 58,1 58,0 56,9 54,2 62,9 566 

Houten 71,0 65,6 63,2 61,2 59,0 57,8 55,6 2.741 

IJsselstein 58,9 53,9 50,9 50,3 52,2 52,8 52,5 1.795 

Leusden 80,4 73,7 68,2 70,3 66,9 64,6 67,6 2.006 

Lopik 86,1 79,4 77,5 72,1 72,2 70,8 72,1 1.025 

Nieuwegein 53,9 49,8 47,0 45,1 53,0 49,6 47,3 2.929 

Renswoude 64,0 58,6 59,1 57,8 54,8 48,0 48,8 249 

Soest 73,3 73,3 68,8 66,9 63,8 61,9 59,0 2.705 

Stichtse Vecht 54,8 49,9 44,6 45,6 45,2 43,6 46,7 3.011 

Utrechtse Heuvelrug 72,3 67,9 64,9 63,7 62,9 63,0 62,4 3.059 

Vianen 69,7 66,3 62,8 61,5 60,4 59,9 57,9 1.142 

Woerden 50,7 45,8 43,5 45,8 45,4 46,7 47,2 2.430 

Woudenberg 69,2 64,9 66,9 63,3 61,3 60,6 63,0 800 

Zeist 64,6 60,5 57,0 55,9 55,3 51,4 53,4 3.355 

         

Totaal deze gemeenten 64,6 60,2 56,6 55,5 55,4 53,4 53,9 43.649 

 
Gemeenten die deels hun oud papier via AVU afvoeren (samen 464.280 inwoners) 
 

Gemeente  Papier via AVU 

 kg per inwoner per jaar totaal tonnen 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 

          

Montfoort 0 0 0 0 11,3 10,4 10,8 150 

Rhenen 3,7 18,8 58,6 55,4 51,2 52,2 48,5 951 

Utrecht 27,7 26,5 25,2 24,2 24,8 25,2 25,1 8.618 

Veenendaal 15,7 14,1 14,5 15,3 15,9 43,8 48,2 1.142 

Wijk bij Duurstede 53,0 52,1 49,8 46,9 49,6 50,1 56,5 1.329 

        0 

Totaal 26,2 25,7 26,4 25,5 25,5 30,3 26,3 12.190 

 
Gemeenten die hun oud papier niet via AVU afvoeren (10.187 inwoners) 
 
De gemeente Oudewater maakt geen gebruik van de AVU-regeling. 
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Bijlage 7: Verwerkte hoeveelheden PMD-verpakkingen per gemeente 
 
 

Gemeente 

Totaal ingezameld 
(kg per inwoner) 

In 
tonnen 

Inzamelmethode (ingezamelde fracties) 

2015 2016 2017 2017 Januari 2015 November 2015 Eind 2016 2017 

Amersfoort 5,2 6,7 8,1 1.245 P PMD PMD PMD 

Baarn 8,7 12,5 14,7 361 P P PMD PMD 

Bunnik 10,0 12,4 14,6 222 P P PMD PMD 

Bunschoten 8,3 17,1 44,9 944 P KDB PMD PMD 

De Bilt 7,8 11,5 12,7 544 P P PMD PMD 

De Ronde Venen 11,9 13,4 13,6 580 PMD PMD PMD PMD 

Eemnes 10,4 15,0 26,0 234 P P PMD PMD 

Houten 8,3 11,7 12,8 630 P P PMD PMD 

IJsselstein 5,4 10,3 11,8 402 P P PMD PMD 

Leusden 5,9 9,1 26,2 778 P P PMD PMD 

Lopik 17,9 23,2 32,1 456 PMD PMD PMD PMD 

Montfoort 7,9 10,2 22,9 318 P P PMD PMD 

Nieuwegein 6,2 6,2 8,5 524 P P PMD PMD 

Oudewater 6,3 7,9 11,8 120 P P PMD PMD 

Renswoude 18,6 22,4 18,4 94 P P PMD PMD 

Rhenen 8,5 12,6 13,8 270 P P PMD PMD 

Soest 8,9 12,7 15,0 688 P P PMD PMD 

Stichtse Vecht 6,6 7,9 8,9 574 P P PMD PMD 

Utrecht 3,3 5,2 6,7 2.284 P P PMD PMD 

Utrechtse Heuvelrug 12,9 31,7 33,0 1.619 PMD PMD PMD PMD 

Veenendaal 9,2 32,8 34,4 2.210 P PMD PMD PMD 

Vianen 9,6 13,2 13,9 274 P P PMD PMD 

Wijk bij Duurstede 17,1 32,0 33,0 776 P PMD PMD PMD 

Woerden 12,2 18,3 22,4 1.153 P P PMD PMD 

Woudenberg 12,9 17,2 32,5 413 P PM PM PMD 

Zeist 5,6 9,6 11,8 742 P P PMD PMD 
         

Provincie 7,0 11,6 14,4 18.455     

 


