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1. Inleiding

Aanleiding

De wereldbevolking groeit en de aarde raakt op. Ook de Provincie Utrecht groeit.
Mensen worden steeds welvarender en kopen meer spullen. Wat een economisch
voordeel lijkt brengt ook gevaren met zich mee. We kunnen een simpel rekensommetje
maken: meer mensen + meer spullen = minder aarde. En dus moeten we anders
omgaan met de grondstoffen die er nog zijn.

Het verband tussen deze uitdagingen en economische groei lijkt een
vanzelfsprekendheid. Ook afvalverwerking heeft te maken met uitstoot en staat daarom
in verband met klimaatverandering. Dat komt vooral omdat een groot deel van ons
afval verbrand wordt. En simpel gezegd komen er bij de verbranding van afval
broeikasgassen vrij. Niet alleen de verbranding van afval maakt dat afval vervuilend is
voor het milieu. Ook het afval dat rondzwerft, brengt schade aan de planeet.

Utrecht moet “afvalvrij” en “volledig circulair” zijn in 2050. Ambitieuze doelstellingen die
er op dit moment liggen, bij de stad, gemeente en provincie. Er is nog een lange weg te
gaan, en gelukkig hebben we nog even tot 2050. Tegelijkertijd moeten we zo snel
mogelijk beginnen met het zetten van stappen om dat doel te behalen.

Afvalverwijdering Utrecht (AVU) en Van Loof hebben de afgelopen tijd samengewerkt
om die afvalvrije en circulaire ambities verder in de praktijk te brengen. Voor Van Loof
betekent dat in eerste instantie ‘minder praten, meer doen’. Er zijn nog behoorlijk wat
hordes die genomen moeten worden, dus laten we daar zo snel mogelijk mee beginnen.
Wij bedenken niet alleen oplossingen voor problemen, maar realiseren die ook. En dat
doen we liever vandaag dan morgen. In dit document zetten wij uiteen hoe wij met AVU
kunnen bijdragen aan een circulair en afvalvrij Utrecht in 2050. We introduceren het
programma ‘Afval van Utrecht’ - afgekort AVU, toevallig hè?

Vraagstelling

In dit voorstel staat een verandering van de omgang met afval centraal. Het beoogde
eindresultaat van de opdracht is een vermindering van restafval in Utrecht, waarbij
meerdere factoren meespelen, die tevens als subdoelen worden benaderd. Aan dit
projectvoorstel gingen twee vragen van AVU aan Van Loof vooraf:
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1. Hoe stellen we mensen in de regio in staat om te veranderen met betrekking tot
de circulaire ambities van Utrecht?

2. Hoe communiceren we anders over afval en de circulaire economie in de regio
met als gevolg een grotere betrokkenheid en breder handelingsperspectief?

Doelgroepen

Het antwoord op de vraagstelling heeft invloed op twee verschillende doelgroepen::

● De inwoners van Utrecht: de eerste vraag luidt hoe we gezamenlijk inwoners van
de regio in staat kunnen stellen om hun gedrag aan te passen aan de ambities
ten aanzien van afval in Utrecht. Bij deze vraag zijn de inwoners de doelgroep.
Van Loof richt zich in dit voorstel op het gebied van gedrags- en sentiment
verandering dan ook op die doelgroep.

● De deelnemende gemeenten aan AVU: de tweede vraag gaat vervolgens over de rol
van de deelnemende gemeenten in het overbrengen van de boodschap die uit
de ambities volgt. Daarbij is communicatie het hoofdonderwerp van deze vraag
en vormen de gemeenten samen de doelgroep.

De Van Loof aanpak

Van Loof zet al meer dan 7 jaar inwoners, gemeenten en bedrijven in beweging. Met
deze jarenlange ervaring brengen wij door middel van campagnes en activaties mensen
samen vooruit. We benaderen al onze opdrachten vanuit een integrale benadering:
geen enkele transitie kan zonder goed concept én goede communicatie. Daarnaast is
het noodzakelijk om altijd verder te kijken dan de pilotfase. Monitoring en het
opschalen van successen zijn standaard onderdeel van onze aanpak. Met een
multidisciplinair team van experts werken wij aan het idee en de uitvoering daarvan en
laten altijd bruikbare tools achter om daarna zelf ook het verschil te maken.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 zetten we onze visie op de vraagstelling en de daarbij behorende
problematiek uiteen. Vervolgens presenteren we in hoofdstuk 3 ons voorstel voor het
plan van aanpak. In hoofdstuk 4 weiden we uit over de monitoring van ons voorstel.
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Hoofdstuk 5 gaat in op het projectteam, de planning, risico’s en de kosten. In hoofdstuk
6 sluiten we af met een kort nawoord.
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2. Visie op de vraagstelling
In dit hoofdstuk geven wij onze visie op de vraagstelling en de problematiek die zich
voordoet. We gaan daarbij achtereenvolgens in op:

● Het gebrek aan kennis en inzicht
● Het verantwoordelijkheidsgevoel
● De kwestie van het sentiment

Het probleem ‘in het groot’ is dat er te veel restafval is. Dit probleem is tweeledig uit te
leggen. Enerzijds is er gewoonweg te veel afval. Hoe minder afval wij produceren, hoe
minder energie het kost om dat te verwerken en hoe meer grondstoffen er bespaard
blijven. Daarnaast kampen we ook met het teveel aan restafval. Waar veel afvalstromen
gerecycled kunnen worden, is dat bij restafval niet het geval. Restafval wordt verbrand,
en daarmee gaan grondstoffen en energie soms onnodig verloren. Een consument
bestempelt een gebruikt product heel gauw als afval, en niet als grondstof. Wat voor de
een een nutteloze houten plank is, is voor de ander nuttig bouwmateriaal.

Hoe komt het dat er een teveel aan afval is? Waar ligt het aan dat wij zoveel weggooien,
zonder erbij na te denken wat de gevolgen daarvan zijn? Hieronder zetten wij drie
aspecten van het probleem uiteen. Daarbij gaan we per aspect in op de rollen van de
twee verschillende doelgroepen.

2.1 Kennis en inzicht

“Wat niet weet, wat niet deert”

Voor de meeste mensen gaat het begrip ‘afval’ niet veel verder dan de eigen prullenbak
of vuilniszak. Wat er daarna met het eigen afval gebeurt, is voor veel mensen onbekend.
Dat is ook niet zo gek, omdat burgers niet zien en nauwelijks horen wat er met hun afval
gebeurt nadat het opgehaald is. Er zijn wel verschillende ketens zichtbaar gemaakt,
maar de communicatie hierover is incidenteel en niet structureel zichtbaar.

Er is een gebrek aan kennis van en inzicht in afvalverwijdering, afvalverwerking en de
gehele afvalketen. Mensen hebben geen idee wat er precies met hun afval gebeurt
nadat het door een vuilniswagen opgehaald is. Het feit dat sommige afvalstromen
gerecycled worden en ander afval verbrand wordt, is een veelal onbekend verhaal.
Wanneer inwoners geen inzicht hebben in en betrokkenheid hebben bij de gevolgen
van het afvalprobleem, wordt de afstand tussen hen en de oplossing groter.
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Bekijken we dit probleem vanuit de twee verschillende doelgroepen, dan gaat het bij
inwoners vooral om een gebrek aan weet/kennis over afval en bij gemeenten om een
gebrekkige informatievoorziening. Dat klinkt logisch: daar waar niet voldoende
geïnformeerd wordt, zal ook weinig geleerd worden.

Vanuit de inwoners
Hier geldt het motto ‘wat niet weet, wat niet deert’. Als inwoners geen idee hebben wat
de invloed van hun eigen afval, als onderdeel van een hele keten, is, zullen ze ook niet
gauw anders handelen. Wie geen idee heeft dat één lekkende frituurpan een hele
milieustraat kan ontregelen, zal die lekkende frituurpan de volgende keer weer bij de
‘gebruikte apparaten’ neerzetten. Ook bij het feit dat inwoners zelf profijt ondervinden
aan afvalpreventie of afvalscheiding staan zij niet stil. Als je niet weet wat de gevolgen
zijn van jouw afvalgedrag én bovenal niet weet hoe dat gedrag beter kan, zal
verandering niet snel plaatsvinden.

Vanuit de gemeenten
De overheid hanteert nu een reactieve vorm van handelen en communicatie richting
inwoners. Dat betekent dat er gefaciliteerd wordt voor en gereageerd wordt op zaken
die niet goed gaan, bijvoorbeeld met het bijplaatsen van extra vuilnisbakken of het
actief inzetten op opschoondagen. Maar het stimuleren of belonen van goede
ontwikkelingen blijft vaak uit. Hoe kunnen we inwoners met balans voor beide soorten
van communicatie betrekken bij de transitie?

2.2 Verantwoordelijkheidsgevoel

“Niet mijn pakkie-an”

Wanneer iets wordt weggegooid en het officieel als afval is bestempeld hebben we er al
gauw een collectieve mening over: dit is vies en moet weg. En nog belangrijker: het is
niet mijn probleem. Het veranderen van die connotatie is noodzakelijk om mensen te
betrekken bij afvalpreventie en het anders inzamelen van hun reststromen. Mensen zijn
al snel tevreden over hun afvalgedrag wanneer het afval in de juiste bak belandt. Maar
alle vragen en gevolgen daaromheen zijn vaak low interest.

Vanuit de inwoners
Je gooit je afval weg in een prullenbak, en misschien breng je je karton zelfs wel
gescheiden weg. Dan doe je het in onze samenleving al behoorlijk goed. Maar als het
iets moeilijker wordt en je bijvoorbeeld van grofvuil af moet, zijn mensen gauw geneigd
om hun afval niet meer als hun eigen probleem te zien. Mensen zetten zo maar dingen
op straat, leveren het verkeerd in op de milieustraat of doen weinig moeite om hun
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afval te scheiden. ‘Daarvoor hebben we de afvaldiensten, toch?’ Mensen beschouwen
hun eigen afval niet als hun eigen verantwoordelijkheid. Hoe zorgen we ervoor dat
mensen dit thema met meer aandacht benaderen?

Vanuit de gemeenten
Het gehele afvalsysteem is erop ingericht om de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk
bij inwoners weg te halen. “De gemeente” haalt jouw afval op en verwerkt het
vervolgens, zonder dat jij er verder nog naar om hoeft te kijken. Is afval verkeerd
gescheiden of eindigt het op straat? Dan wordt dat later in de keten opgelost. En
daarmee wordt de onverantwoordelijke houding van inwoners indirect gefaciliteerd.
Maar als een gemeente ervoor kiest om dit hele systeem om te gooien en opeens veel
verantwoordelijkheid bij inwoners te leggen, liggen onbegrip en ontevredenheid op de
loer. Hoe richten we een samenleving zo in dat afval een gezamenlijke
verantwoordelijkheid is, waaraan iedereen zijn eigen steentje bijdraagt?

2.3 Sentiment

“Liever kwijt dan rijk”

Het feit dat mensen weinig kennis en inzicht in hun eigen afval hebben en daar ook
geen verantwoordelijkheid voor voelen, heeft alles te maken met het algehele
sentiment over het onderwerp afval. Afval is niet hip of ‘sexy’. Mensen vinden afval
eerder vies en willen er daarom van af. En dat is natuurlijk niet voor niets zo: afval heeft
nu eenmaal een waardeloos imago. In ons voorstel pleiten wij niet per se voor een
samenleving waarin afval als kunst gezien wordt. De stad of gemeente hoeft straks niet
vol met afval te liggen, omdat het opeens hip is. Wél betogen wij dat de kijk op afval
rigoureus anders moet. Afval heeft de reputatie dat het waardeloze zooi is, terwijl afval -
op welke manier dan ook - ook een grondstof is. En dat waarderen van afval gebeurt nu
niet. We zijn ons afval liever kwijt dan - soms letterlijk - rijk.

De twee aspecten die in de paragrafen hierboven beschreven zijn, komen samen in de
discussie over het sentiment ten aanzien van afval. Het is een drieluik, waarbij dat
sentiment over afval alomvattend is. Willen we het probleem van het gebrek aan kennis
en verantwoordelijkheid aanpakken, dan zullen we ook moeten kijken naar het
sentiment. Als dat niet verandert, zal er ook weinig draagvlak zijn voor het verbreden
van de kennis en het vergroten van het verantwoordelijkheidsgevoel. Het sentiment
vormt zowel het begin- als het eindpunt van de aanpak. Het negatieve sentiment ten
aanzien van afval dat er nu is, is oorzaak van het probleem, en het positieve sentiment
dat wij beogen, is het gewenste resultaat.
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De verkenning die Van Loof de afgelopen periode heeft gedaan laat zien dat de
uitdagingen en kansen het startpunt moeten zijn voor het inzetten op de thema’s en
transities. De kijk op en het gevoel over ons afval moet anders, zowel bij de burger als
de overheid.

Vanuit de inwoners
Afval is vies, we praten er niet over en we willen er gewoon van af zijn. Voor de
gemiddelde burger is dat het denkbeeld over afval. Omdat er vaak op een negatieve
manier over afval wordt gedacht, ontbreekt de urgentie voor burgers om hun gedrag te
veranderen. Als inwoners afval altijd als troep blijven zien, zullen ze er ook altijd het
liefst zo snel mogelijk van af willen zijn. Pas als mensen inzien dat hun eigen afval uit
grondstoffen bestaat waar anderen nog iets mee kunnen, zullen ze ook welwillend
tegenover een gedragsverandering staan. Het probleem zit ‘m in de onderwaardering
van afval die er nu is.

Vanuit de gemeenten
De circulaire en afvalvrije ambities in Utrecht zijn er. Het probleem is alleen dat het op
dit moment vooral nog over het aanpassen van woorden gaat. Hoe zorgen we ervoor
dat mensen de fysieke benadering van deze uitdaging gaan omarmen? Van afval naar
grondstof is niet alleen een schriftelijke verandering. Dit vraagt om het daadwerkelijk
aanpassen van het sentiment en het gedrag. De waarde van ons afval wordt nu nog
bepaald door degene die het verwerkt. Maar wanneer we samenwerken met inwoners
aan de waarde en dus de kwaliteit van het ingezamelde afval verhogen we de waarde
en daarmee voorkomen we afvalverbranding. Hoe vertalen we de afval ambities van
Utrecht naar de praktijk, en zorgen we ervoor dat inwoners aanhaken en afval een
collectief verhaal wordt?
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3. Plan van aanpak
In dit hoofdstuk bespreken we eerst het concept voor ons programma ‘Afval van
Utrecht’ waarmee we de vraagstelling aanvliegen. Daarna gaan we in op de pijlers die
centraal staan in ons programma. Vervolgens wijden we uit over de uitgangspunten van
Afval van Utrecht en de daarbij behorende doelen die we voor ogen hebben. Tot slot
vertellen we hoe we deze uitgangspunten in de praktijk brengen door middel van
concrete oplossingen die we met ons programma willen uitvoeren.

3.1 Afval van Utrecht

Afval van Utrecht is het programma waarmee we inzetten op de uitvoering en
communicatie van concrete oplossingen die de ambities van de regio waarmaken. Een
programma dat ertoe moet leiden dat AVU de transitie gaat versnellen. Afval van
Utrecht geeft de deelnemende AVU-gemeenten en de inwoners handvatten om anders
met afval om te gaan. Dan hebben we het over het verwezenlijken van doelstellingen
omtrent afvalpreventie, circulariteit en ‘afval kwaliteit’. Met Afval van Utrecht werken we
eraan dat het niet alleen bij ambities blijft, maar dat die ook in de praktijk gebracht
worden.

Het is belangrijk om te vermelden dat het programma op drie pijlers gestoeld is, die ook
grofweg de drie hoofddoelen binnen het programma vormen. Hieronder worden ze
alledrie benoemd en wordt kort ingegaan op de betekenis ervan en wat we met het
programma per pijler willen bereiken.

3.2 Pijlers

3.2.1 Preventie
Met het oog op het verminderen van afval, is minder afval creëren aan de voorkant de
‘simpelste’ oplossing. Als er minder producten gebruikt worden of als producten
intensiever gebruikt worden, wordt er afval voorkomen. Idealiter worden producten niet
of minder gebruikt en in elk geval op een intensievere manier. Het programma Afval van
Utrecht zet in op afvalpreventie. Het is de bedoeling dat men stilstaat bij het ‘maken’ van
afval. Wij willen alternatieven laten zien voor afval-creërende producten of handelingen.
Denk bijvoorbeeld aan luiers: in plaats van het gebruik van wegwerpluiers, zetten we in
op herbruikbare luiers (zie paragraaf 3.5.2). Op die manier wordt de wegwerpluier een
overbodig product en vervangen voor een alternatief.
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3.2.2 Circulariteit
Afvalpreventie staat - onder de noemer van refuse of rethink - bovenaan de R-ladder van
strategieën van circulariteit. Maar ook als er wel afval ontstaat, wat onoverkomelijk is,
zetten we met Afval van Utrecht zo hoog mogelijk op de ladder in. Recover (verbranding
met energieterugwinning) en recycling zien we eigenlijk als laatste redmiddelen. Liever
nodigen we gemeenten en inwoners uit om eens naar bijvoorbeeld hergebruik en
reparatie te kijken. Het circulaire gedachtegoed willen we verspreiden in Utrecht, op een
manier dat iedereen het begrijpt. Het begrip ‘circulaire economie’ is behoorlijk abstract,
dus hoe zorgen we ervoor dat iedereen toch aangehaakt wordt op dit onderwerp? Door
middel van goede communicatie en informatievoorziening over circulariteit willen wij
gemeenten in staat stellen om inwoners goed te kunnen voorlichten en onderwijzen.
Tegelijkertijd willen we met Afval van Utrecht de inwoners ook direct bereiken aan de
hand van zichtbare projecten die we uitrollen. Voorbeelden hiervan zijn terug te vinden
in het ontwerp van de afvalpreventie campagne van Utrecht of het onderwerp
bijplaatsing.

3.2.3 Kwaliteit
Uiteindelijk veroorzaakt iedereen afval, hoeveel er ook wordt hergebruikt of
gerepareerd. Afval blijft bestaan. Het is zaak om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van
het ingezamelde afval zo hoog mogelijk is. Immers, hoe beter de kwaliteit van het afval
is, hoe meer er in de afvalverwerking nog mee kan gebeuren. Afval van Utrecht wil
mensen een handje helpen bij het ‘verwaarden’ van hun afval. Wij willen inwoners laten
inzien wat de positieve gevolgen zijn van hun goede afvalscheiding.

3.3 Uitgangspunten en doelen

Het idee en de pijlers achter Afval van Utrecht klinken mooi, maar wat gaat het
programma nu daadwerkelijk betekenen? In deze paragraaf lichten we de
uitgangspunten van het programma toe en gaan we in op de doelen die daarmee
gepaard gaan. Voor aspecten van het probleem die we in het vorige hoofdstuk aan de
kaak stelden, zullen we in deze paragraaf ‘oplossings tactieken’ uitschrijven. We
vertellen wat er nodig is om het nu nog ontbrekende inzicht,
verantwoordelijkheidsgevoel en positieve sentiment te bereiken.

3.3.1 Informatie
In paragraaf 2.1 hadden we het over ‘wat niet weet, wat niet deert’. Als mensen niet
weten wat hun afval allemaal teweeg brengt, zullen ze ook niets doen om anders met
hun afval om te gaan. Het lijkt daarom vanzelfsprekend dat een betere
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informatievoorziening of scholing hierin de oplossing is. En hoewel dat theoretisch
gezien ook zo is, is dat makkelijker gezegd dan gedaan.

(PROBLEEM) Een gemeente verspreid informatie over de tijden waarop afval wordt
opgehaald of over de locaties waar afvalcontainers staan. Maar er is een gebrek aan
informatievoorziening over de hele wereld die er achter het afval schuilgaat: wat
gebeurt er met jouw afval nadat je het hebt weggegooid, en hoe kunnen jouw eigen
handelingen bijdragen aan het afvalprobleem?

(OPLOSSING) Reactieve communicatie maakt dat de afstand tussen inwoner en gemeente
groot en onpersoonlijk wordt. Vertellen wat er fout gaat leidt tot een wijzende vinger die
inwoners vaak niet op prijs stellen. Laten zien wat er goed gaat motiveert mensen om
het nóg beter te doen en hun aandeel daarin te herkennen. De drie pijlers die we eerder
beschreven moeten daarin terugkomen.

Op de milieustraat stellen we inwoners bijvoorbeeld de vraag of die oude stoel echt
afval is, of dat -ie misschien nog een tweede leven bij de kringloopwinkel verdient. We
stellen inwoners op de hoogte van het feit dat AVU veel meer aan hun afval heeft, als
mensen het afval eerst goed scheiden. Ook ‘gooi’ je,je afval hier niet weg maar ‘breng
je,je grondstoffen’. Het verantwoordelijkheidsgevoel ontstaat pas als men weet heeft
van zijn eigen impact.

(RESULTAAT) Informatie die blijft plakken, zal leiden tot meer kennis en inzicht en
daardoor tot meer bewustzijn. Met Afval van Utrecht willen we gemeenten in staat
stellen om de juiste informatievoorziening en tone of voice te gebruiken. Op die manier
stelt de gemeente de inwoners in staat om de juiste kennis en inzichten over afval te
vergaren om een positiever sentiment en een gedragsverandering door te maken.

Belangrijke kanttekening bij dit uitgangspunt is dat de manier van communicatie een
heel belangrijke rol speelt bij de impact die informatievoorziening zal hebben. Hier gaan
we verder op in onder het kopje ‘Communicatie’.

3.3.2 Imago
Om het sentiment ten aanzien van afval te veranderen, moet er ook een
imagoverandering plaatsvinden. Zoals we in paragraaf 2.3 beschreven, is afval voor veel
mensen nu nog vooral vies en daarom willen mensen er het liefst zo gauw mogelijk van
af.
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(PROBLEEM) Met Afval van Utrecht willen we mensen er bewust van maken dat afval niet
vies en geen saai onderwerp is, maar dat het juist veel kansen en ontwikkelingen biedt.
Het onderwerp ‘duurzaamheid’ is al een tijdje aan een opmars bezig en is al behoorlijk
hip en sexy. Lang niet iedereen weet echter dat afval ook een belangrijk thema is binnen
duurzaamheid. Als duurzaamheid een aantrekkelijk begrip is, kan afval dat ook worden.
Maar hoe doe je dat dan?

(OPLOSSING) Afval van Utrecht zet in op imagoverandering van afval om zo een positief
sentiment te creëren. Dat doen we door afval, in de breedste zin van het woord, op een
heel andere manier neer te zetten. Wat als de container niet alleen maar vies, saai en
lelijk is, maar juist als ontmoetingsplaats kan dienen? Of als een milieustraat geen
dumpplek voor oude rotzooi meer is, maar een plek waar afval als nieuwe grondstof tot
leven komt, en een creatieve, circulaire uitvalsbasis vormt? En mensen hun oude
frituurvet niet alleen maar vinden stinken en het door de wc spoelen, maar het als
biobrandstof zien en daarom juist inleveren? We benaderen het onderwerp ‘afval’ op
een nieuwe manier: afval is niet meer iets dat je simpel weggooit, maar iets dat je
inzamelt. Van waardeloos naar waardevol.

(RESULTAAT) Als mensen hun afval op een andere manier bekijken, zal er ook iets
veranderen in het sentiment dat zij ten aanzien van afval hebben. De imagoverandering
leidt zo tot een positieve kijk op afval, waardoor er anders mee zal worden omgegaan.
Afval van Utrecht helpt de deelnemende gemeenten en de inwoners van die gemeenten
om afval anders te benaderen. Dat kan op verschillende manieren: door middel van
strategisch advies, campagnevoering en andere vormen van communicatie.

3.3.3 Communicatie
Om het sentiment ten aanzien van afval positief te veranderen en mensen aan te zetten
tot ander gedrag, is communicatie echt de sleutel. De manier waarop inwoners
informatie en boodschappen tot zich krijgen, maakt enorm veel uit voor de manier
waarop ze dit vervolgens verwerken. Als het doel is dat inwoners positiever over afval
nadenken en daardoor anders handelen, dan zal de communicatie over afval ook
positiever moeten.

(PROBLEEM) Communicatie over afval gaat nu voornamelijk over hoe het wel of niet moet
en over wat er allemaal níét mag. De overheidscommunicatie op dit gebied is er
voornamelijk op gericht dat mensen hun afval op de juiste plek en op de juiste manier
weggooien. De manier waarop dat gebeurt is vaak vrij belerend en gericht op
sanctionering. Om het sentiment ten aanzien van afval van negatief naar positief te
veranderen, zal die verandering in de communicatie gemaakt moeten worden.
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(OPLOSSING) Wij pleiten voor een manier van communicatie die positiever en opbouwend
is. Wijs niet langer met een vinger, maar wijs de weg. Communicatie vanuit de overheid
over afval moet inwoners niet vermoeien of bang maken, maar juist inspireren.
Bovendien moet die communicatie te allen tijde de boodschap uitdragen dat afval iets is
van ons allemaal en iedereen mee kan doen: we doen het samen! Hierbij moet meer
gebruik worden gemaakt van een winstperspectief. Afval scheiden betekent namelijk
óók minder vaak naar de container, minder vuilniszakken én minder afvalverbranding.

(RESULTAAT) Als communicatie goed uitpakt, kan dat uiteindelijk tot een volledige
gedragsverandering resulteren. Met Afval van Utrecht willen we de gemeenten in staat
stellen om overheidscommunicatie over afval zo aan te pakken, dat inwoners
daadwerkelijk geïnspireerd en geactiveerd worden. Dat gebeurt onder meer aan de
hand van regionale campagnes, waarvoor vanuit Afval van Utrecht formats en
templates beschikbaar komen.

3.3.4 Samenwerking
Samenwerking staat centraal bij Afval van Utrecht. Doordat alle AVU-gemeenten
meedoen, vergroten we uiteindelijk de slagkracht van elke deelnemende gemeente.
Belangrijk hierbij is het idee dat niet elke gemeente langer zelf het wiel opnieuw uit
hoeft te vinden. Door gebruik te maken van de ervaringen van anderen, versnellen we
de transitie. Zo schalen we succesvolle interventies of campagnes tussen de gemeenten
op en besparen op tijd en de ontwikkelkosten daarvan.

Bovendien gaat het niet alleen over samenwerking tussen de verschillende gemeenten,
maar juist ook tussen gemeenten en hun inwoners. Met het programma Afval van
Utrecht gaan we op zoek naar de samenwerking tussen overheid en burger waarbij het
motto ‘wat niet weet, wat niet deert’ geen excuus meer mag zijn voor beide partijen om
niet aan de slag te gaan.

Het is belangrijk om de transitie weer ‘van de mensen’ te maken. Met de inzet op
afvalpreventie, afvalscheiding en het verlengen van de levensduur van materialen
maken we van de thematiek een samenwerking in plaats van een spel met winnaars en
verliezers.
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3.4 Concrete oplossingen

3.4.1 Concrete handvatten

De overheid heeft omtrent afval een goed verhaal en mooie ambities. De vraag is alleen:
hoe nu verder? Hoe vertalen we die ambities en doelen naar de werkelijkheid? Afval van
Utrecht geeft de AVU-gemeenten concrete handvatten om gezamenlijk inwoners en
ondernemers te informeren, activeren en begeleiden op de weg naar een afvalvrije
samenleving.

Wat dit programma zo uitzonderlijk en vernieuwend maakt, is de ‘hands-on approach’.
We willen de problemen met betrekking tot afval aanpakken en oplossen, en daar
beginnen we het liefst zo snel mogelijk mee.

Concrete handvatten, hoe zien die er dan uit? Per onderwerp en/of per gemeente wordt
een bruikbaar instrument op maat gemaakt. We rollen toolkits uit waar een gemeente
direct mee aan de slag kan. Toolkits in de vorm van een concreet stappenplan
bijvoorbeeld, waarvan de uitvoering zowel in samenwerking met Afval van Utrecht als
op eigen initiatief kan gebeuren.

3.4.2 Strategie en advies

Omdat Afval van Utrecht een programma is dat over alle AVU-gemeenten gaat en waar
alle gemeenten aan meedoen, heeft het programma een groot bereik. AVU staat als
ketenpartner midden in het netwerk. Het programma Afval van Utrecht kan daar
gebruik van maken, zodat niet elke gemeente opnieuw het wiel hoeft uit te vinden.

Strategie en advies vliegen we vanuit twee kanten aan. Enerzijds kunnen we het netwerk
inzetten, onze handen ineenslaan en zo onze kennis en ervaringen delen. Afval van
Utrecht faciliteert dit door middel van het opzetten van een kennisbank of een

‘frequently asked questions (FAQ)’-tabblad op de website. Daar kunnen gemeenten het
antwoord op veelgestelde vragen snel vinden en kunnen opgedane ervaringen gedeeld
worden, zodat de gehele regio ervan kan leren.

Anderzijds benadert Afval van Utrecht elke gemeente en de behoeften die daar liggen
als opzichzelfstaand. Er wordt gewerkt aan advies en strategie op maat. De ene
gemeente is bijvoorbeeld al ver op weg naar een circulair ambachtscentrum, terwijl de
andere gemeente zich nog maar net aan het oriënteren is. We komen met een
handelingsperspectief dat past bij de huidige situatie van een gemeente.
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Ook combineren we de inzet van het netwerk en de ‘op maat’-aanpak. Wanneer de
gemeente Utrecht bijvoorbeeld een succesvolle pilot heeft uitgevoerd vertalen we deze
naar de omliggende AVU-gemeenten. We maken de pilot op maat uitvoerbaar en
begeleiden de gemeenten bij de implementatie. Ook verzorgen we hier communicatieve
activiteiten omheen om de pilot kracht bij te zetten. Bij het ontwerpen van interventies
houden we altijd rekening met de opschaling zodat bij succes het idee direct
overgenomen kan worden.

3.4.3 Propositie Afval van Utrecht

Er zijn verschillende organisaties actief die vanuit landelijke, regionale of lokale inzet
gemeenten helpen bij projecten of interventies. Al deze organisaties delen kennis met
gemeenten maar missen vaak binding met elkaar of de doelgroep. Veel van deze
organisaties focussen zich op challenges en de samenwerking met het bedrijfsleven. Met
Afval van Utrecht verbinden wij ook hen aan de activiteiten van de gemeenten en
vergroten de slagkracht en zichtbaarheid tussen de verschillende projecten.

Het verschil tussen de bestaande organisaties en Afval van Utrecht ligt bij de aanpak en
de uitdagingen waar naar gekeken wordt. Wij beginnen bij de niet sexy onderwerpen en
helpen gemeenten met concrete oplossingen. Om die vervolgens ‘af te tikken’ en door
te gaan naar de volgende. We versterken hiermee de capaciteit van de gemeenten en
vermijden inspiratiesessies of andere tijdrovende activiteiten. We focussen ons puur en
alleen op tast- en haalbare interventies en campagnes.

Het programma krijgt een eigen identiteit waarmee het naar buiten toe treedt om goed
gevonden te worden en zich te onderscheiden in de regio.

3.4.4 Campagnes

Met aantrekkelijke lokale en regionale campagnes vergroten we de zichtbaarheid van de
thematiek. Hiermee bereiken we inwoners, ondernemers en gemeenten. Al die
verschillende partijen vragen ook om verschillende campagnes. De ene campagne
stimuleert duurzaam gedrag, terwijl de andere campagne in het teken staat van impact
maken binnen het stadhuis.

Campagnevoering doen we niet alleen vanuit het programma Afval van Utrecht zelf. Wij
bedenken en ontwerpen ook campagnes voor gemeenten en/of bedrijven. Daarbij
maken we een format, dat direct klaar is voor gebruik. Een campagne voor wasbare
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luiers bijvoorbeeld, waarbij de campagnematerialen zowel door bedrijven als
gemeenten gebruikt kunnen worden (zie paragraaf 3.5.2).

3.5 Voorbeeldprojecten

Er zijn veel terreinen waar kansen liggen om aan het afvalprobleem in Utrecht te
werken. De afgelopen tijd zijn wij bezig geweest om een aantal van die terreinen te
verkennen. Dit heeft er in sommige gevallen toe geleid dat we al behoorlijk ver zijn met
de opzet van een project, campagne of pilot. In deze paragraaf bespreken we onze
concrete ideeën.

3.5.1 Milieustraat van de Toekomst

In 2030 moet Nederland alleen nog maar circulaire ambachtscentra hebben. De locaties
die nu nog als milieustraat dienen, moeten in 2030 zijn omgetoverd tot een circulair
ambachtscentrum. In tegenstelling tot op een milieustraat wordt op een circulair
ambachtscentrum geprobeerd om de producten en materialen die daar binnenkomen,
een tweede leven te geven. Dat kan in de vorm van hergebruik via kringloopwinkels, of
door de producten te repareren. Mocht een product in zijn geheel niet meer bruik- of
repareerbaar zijn, maar bepaalde onderdelen van dat product wel, dan gaan die
onderdelen naar een ambachtenwerkplaats. Slechts in de gevallen dat er geen upcycling
mogelijk is, zullen de producten worden gerecycled via de milieustraat.

De ambitie om in 2030 slechts nog circulaire ambachtscentra in Nederland te hebben, is
heel mooi en goed. De vraag is alleen hoe we daar komen. In een keer van een
traditionele milieustraat naar een circulair ambachtscentrum lijkt een behoorlijke
uitdaging. Tijdens onze verkenning van dit onderwerp hebben we gemerkt dat veel
AVU-gemeenten deze ontwikkeling als een grote stap ervaren. Het is niet zo makkelijk
om van de ene op de andere dag van milieustraat naar circulair centrum te gaan. Dat
vergt tijd: het is een proces, en zo moeten we het ook benaderen.

Wij hebben verschillende gemeenten gesproken en zijn in sommige gemeenten op
locatiebezoek geweest op de milieustraat. Waar de ene gemeente al best ver is in het
circulair maken van hun milieustraat, staat de andere gemeente nog aan het begin van
dit proces. Dit verschil in gevorderdheid vraagt om maatwerk. De behoeften zijn niet
overal hetzelfde, en dat betekent dat ook de aanpak niet overal op dezelfde manier kan.

Om de stap van milieustraat naar circulair ambachtscentrum minder groot te maken,
hebben wij een stappenplan opgesteld. Dit stappenplan is opgenomen in Bijlage 1. Het
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bevat acht stappen aan de hand waarvan een toekomstbestendige milieustraat
gerealiseerd kan worden.

Het stappenplan kan chronologisch worden benaderd, waarbij stapsgewijs van de
eerste naar de laatste stap gewerkt wordt. De stappen zijn echter juist ook geschikt om
los van elkaar te implementeren. Op die manier kan het stappenplan worden ingezet
om in de individuele behoeften van een gemeente te voorzien. Als de infrastructuur van
de ene milieustraat al heel goed is, kunnen we daar gebruik van maken en hoeven we
niet over te gaan op herinrichting of renovatie. Of als de lokale kringloopwinkel al
betrokken is op de milieustraat, ligt de behoefte in dat geval niet bij de stap om
business development mogelijk te maken, maar om daar ook werkgelegenheid aan te
koppelen.

3.5.2 Campagne voor wasbare luiers

De wegwerpluier is, vanwege zijn samenstelling, een groot probleem voor een
duurzame en circulaire afvalverwerking. In het kader van de circulaire economie zijn
wasbare luiers een belangrijke mogelijke oplossing voor dit probleem. Een kindje draagt
gemiddeld 5300 wegwerpluiers voordat het zindelijk is. Iedere maand levert dat per
kindje ongeveer 22 kilo en jaarlijks meer dan 260 kilo luierafval op. Met dat afval kunnen
we nog niet zoveel, dus gaat het naar de verbrandingsoven.

Wasbare luiers zijn een duurzaam alternatief voor de wegwerpluier. Toch is het gebruik
van de wasbare luier nog niet gangbaar. De wasbare luier heeft vooralsnog met een wat
stoffig imago te maken. De associatie met de ouderwetse katoenen luiers met
veiligheidsspelden is snel gemaakt. Mensen hebben het idee dat de wasbare luier
minder hygiënisch is dan de wegwerpluier. Ook wordt er over de wasbare luier gedacht
dat het veel meer gedoe is. Wasbare luiers vragen om een andere handeling in het
huishouden. In plaats van een stramien van ‘kopen, gebruiken, weggooien’, gaat het bij
de wasbare luier na aankoop om wassen en hergebruiken. Dit betekent dat er veel
meer en vaker gewassen moet worden. Dat kost meer tijd en moeite dan een luier na
gebruik meteen weg te gooien. Daarnaast spelen de kosten een rol: er wordt gedacht
dat de wasbare luier erg duur is.

Niet alleen het imago is een uitdaging als het gaat om wasbare luiers. Ook de beperkte
verkrijgbaarheid is een belangrijke reden dat de wasbare luier niet voor de hand ligt om
te gebruiken. Wasbare luiers zijn lang niet overal te koop. In de schappen van de
gemiddelde drogisterij liggen ze (nog) niet. Daarmee is de wasbare luier een stuk
exclusiever dan de wegwerpluier. Het feit dat wasbare luiers in mindere mate
verkrijgbaar zijn, helpt niet mee om het imago ervan te verbeteren. Als mensen niet in
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aanraking komen met wasbare luiers, zal hun beeld ook niet zo snel veranderen.

De wasbare luier campagne is bij uitstek een project waarbij wij het wiel niet opnieuw
uit willen vinden. Er is eerder al campagne gevoerd om het gebruik van wasbare luiers
te stimuleren. Dat gebeurde verschillende keren in een pilotvorm waarbij verschillende
gezinnen in een gemeente een wasbare luier-’toolkit’ kregen, die zij gedurende langere
tijd gebruikten in plaats van wegwerpluiers. In 2015 vond een pilot plaats in de
gemeente Hengelo onder de noemer ‘Diaper Challenge’. 67% van de deelnemers vond
wasbare luiers een goed alternatief voor wegwerpluiers. In 2016 vond in de gemeente
Raalte zo’n zelfde pilot plaats onder de naam ‘Blije Billen’. Daar besloot 82% van de
gezinnen door te gaan met het gebruik van wasbare luiers. Milieu Centraal voert sinds
2020 in samenwerking met verschillende gemeenten de ‘Mazzelkontjes’-campagne.
Deze campagne is gericht op het adviseren van deelnemende gemeenten over de
milieu-impact van wasbare luiers in vergelijking met wegwerpluiers. Ook zijn wederom
wasbare luier-toolkits onderdeel van de campagne. Vanuit de media is er met enige
regelmaat aandacht geweest voor deze campagne, en in de gemeenten waar gebruik is
gemaakt van de kant-en-klare toolkits, gaat de meerderheid van de gezinnen door met
het gebruik van wasbare luiers.

Uit voorgaande pilots blijkt dat campagnevoeren om het gebruik van wasbare luiers te
stimuleren succesvol kan zijn. Wij willen AVU-gemeenten in staat stellen om op dit
terrein campagne te voeren. Om van de wasbare luier het nieuwe normaal te maken en
daarmee luierafval te verminderen, hebben wij twee doelen voor ogen. Allereerst willen
we wasbare luiers simpelweg in de schappen krijgen. We creëren schapruimte. Het
gebruik van de wasbare luier wordt genormaliseerd door een grotere en gemakkelijkere
verkrijgbaarheid ervan. En dat simpelweg bij de drogisterij ‘bij jou om de hoek’. Dit
willen wij doen door bedrijven en retailers aan te haken om wasbare luiers in de
schappen te leggen. Door het landelijke aanbod te bundelen en presenteren aan grote
ketens, stimuleren we dat zij kennismaken met de merken en deze schapruimte geven.
Daarnaast ontwikkelen we een toolkit waar bedrijven en gemeenten zelfstandig mee
kunnen communiceren over de wasbare luier.

Ons tweede doel is het verbeteren van het imago van de wasbare luier. We verkondigen
de boodschap dat wasbare luiers in meerdere opzichten een goed alternatief vormen
voor wegwerpluiers. Niet alleen omdat ze bijdragen aan een duurzamere wereld, maar
ook omdat ze beter zijn voor de gezondheid van kindjes en voor de portemonnee.
Daarnaast heb je met het gebruik van wasbare luiers altijd luiers in huis, die er ook nog
eens een stuk gezelliger uitzien dan de wegwerp variant. We vertellen het ‘groene en
gezonde’ verhaal van de wasbare luier om het imago ervan te verbeteren. Dit doen we
aan de hand van aantrekkelijke communicatie en branding (zie Bijlage 2 voor een
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mogelijk campagnebeeld, en de vergelijking met een huidig campagnebeeld van de
gemeente Utrecht).

Om de zin en onzin van deze campagne te meten en valideren vragen we alle
deelnemende bedrijven ons mee te nemen in de verkoop van de wasbare luiers.
Wanneer we inzichtelijk hebben of er een toename is in de verkoop moeten we dit ook
terug zien in de vermindering van het luierafval. Door beide te monitoren voor de
periode van 2 jaar kunnen we toetsen of onze inzet naast die van de bedrijven
voldoende is, of het werk en wat er nog meer nodig is om impact te maken.

3.5.3 Afvalpreventie Campagne

Bij de ontwikkeling en het ontwerp van de Afvalpreventie Campagne van de Gemeente
Utrecht hebben wij achter de schermen advies gegeven. Dit met de intentie om de
campagne dusdanig vorm te geven dat deze voor de hele regio te gebruiken is.
Wanneer individuele gemeenten investeren in campagnes of interventies en rekening
houden met de opschaling hiervan naar andere steden besparen we ontwikkelkosten
en tijd en leren we van de ervaringen van anderen.

De campagne loopt nu een eerste cyclus en de eerste resultaten zullen in de loop van
februari 2022 bekend zijn.

3.5.4 Bijplaatsen afval

Iedere gemeente in Nederland worstelt met het thema bijplaatsen. De problematiek
kost veel tijd en frustratie bij zowel de gemeenten als de inwoner. De aanpak is nu
reactief en een enkele gemeente zet pilots in om in wijken na te gaan waar de
problematiek vandaan komt. De komende maanden willen we starten met een
onderzoek en actieplan in 10 wijken in Utrecht waar we een stap verder gaan: hoe
lossen we voor eens en voor altijd het eindeloos bijplaatsen op? Er zijn verschillende
ideeën ontworpen die getest kunnen worden die op de middellange termijn voor een
grote kostenbesparing zorgen en de waarde vasthoudt van de overgebleven stromen.
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4. Monitoring en evaluatie
Net als de gehele afvalwereld is ook het programma Afval van Utrecht constant in
ontwikkeling. Hoewel het programma op sommige gebieden heel pragmatisch is en
daardoor voor directe verandering kan zorgen, is er langere tijd nodig om het sentiment
rondom afval uiteindelijk voorgoed te veranderen. Dat betekent dat de inzet om die
verandering teweeg te kunnen brengen, structureel gewaarborgd zal moeten worden.
Met dit programma willen we niet alleen op korte, maar juist ook op lange termijn
impact maken.

Om ook daadwerkelijk impact te kunnen maken en een structurele verandering door te
voeren, is het van groot belang om de uitvoering van het programma gedurende het
hele proces te monitoren. We houden continu zicht op het verloop van de verschillende
onderdelen van het programma. Centraal bij de monitoring staat de vraag of de
activiteiten en projecten bijdragen aan een gedragsverandering ten aanzien van afval.
Nooit eerder is er een programma als Afval van Utrecht uitgerold en daarmee is het een
proces van ‘trial and learning’.

Naast een continue monitor van het programma, is het ook belangrijk om Afval van
Utrecht tussentijds te evalueren. Daarbij gaat het veeleer om de geboekte resultaten.
We kijken bij een evaluatie niet alleen naar de vraag of een project of activiteit lijkt bij te
dragen aan een gedragsverandering, maar we brengen de resultaten daarvan ook
helder in kaart. Dit doen we aan de hand van concrete metingen. Voordat we
bijvoorbeeld stappen op een milieustraat uitvoeren, houden we een nulmeting op die
milieustraat in de vorm van een enquête onder de bezoekers van die milieustraat.
Zowel tijdens en nadat de stappen zijn uitgevoerd, enquêteren we de bezoekers
wederom. Een evaluatie in het geval van een afvalpreventie campagne doen we aan de
hand van metingen van bijvoorbeeld containergewicht: we wegen de container vóór de
campagne, tijdens of vlak na de campagne en langere tijd na afloop van de campagne.
Op deze manier kunnen we de feitelijke effecten van het programma inzien en het
programma daarop aanpassen of uitbreiden.
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5. Projectteam, planning en budget

5.1 Projectteam

De volledige uitvoering van dit project komt voor rekening van Van Loof in
samenwerking met alle AVU-gemeenten.

Het projectteam van Van Loof wordt aangevoerd door Valerie Bos. Zij is aanwezig bij alle
overleggen met de opdrachtgever, gemeenten en andere betrokkenen. Tevens is zij het
dagelijkse aanspreekpunt. Valerie staat aan de wieg van de algehele
conceptontwikkeling binnen dit projectvoorstel. Daarnaast participeert zij in de
uitvoerende werkzaamheden, zoals het opzetten van campagnes, het uitdenken van
strategieën en adviseren en het samenbrengen van partners. Valerie wordt
ondersteund door een junior programmamaker van Van Loof bij uitvoerende
werkzaamheden.
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5.2 Planning

De torenhoge afval ambities van Utrecht vragen om een structurele 100%-inzet. Het
probleem is urgent en niet zomaar getackeld. Er is een langdurige aanpak nodig om
uiteindelijk tot een definitieve oplossing te komen. Het is daarom van groot belang om
de fundamentele inzet met betrekking tot het programma Afval van Utrecht te
waarborgen. Eigenlijk zijn we pas echt klaar als Utrecht afvalvrij is. Tegelijkertijd staat
Afval van Utrecht juist ook voor een pragmatische aanpak, en starten we het liefst zo
snel mogelijk met veranderen. Daarom hebben wij, op basis van de informatie die wij
nu tot onze beschikking hebben, de volgende planning opgesteld.
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5.3 Budget

In deze paragraaf maken wij een schets van het benodigde budget voor de uitvoering
van Afval van Utrecht. Hierbij zijn we uitgegaan van de inzet in uren van Valerie Bos en
een junior collega gedurende één jaar. In de tabel hieronder hebben we per project een
inschatting gemaakt van het aantal uren dat nodig is om tot de gewenste resultaten te
komen. Verderop in deze paragraaf vindt u per project een toelichting van de
budgettering, en daarbij ook de beoogde projectresultaten.

Toelichting budgettering Milieustraat van de Toekomst

Het project dat wij gemeenten bieden op de weg naar de milieustraat van de toekomst,
bestaat uit de begeleiding van het proces, waarmee we een concept ontwikkelen. Dat
concept wordt op zo’n manier ontwikkeld dat het voor iedere gemeente te gebruiken is.
Wij zijn in sommige gemeenten al aan de slag met het opzetten van dit concept. We
verwachten dat we in de komende twee jaar in ieder geval op 8 tot 14
gemeentewerven of milieustraten over kunnen gaan tot de toepassing van het concept.

Het idee achter de transitie van milieustraten is dat een toekomstbestendige
milieustraat het verminderen van restafval kan bevorderen. Hoe meer een milieustraat
op circulariteit is ingericht, hoe makkelijker het een inwoner gemaakt wordt om ook zo
circulair mogelijk met zijn in te leveren producten om te gaan. Natuurlijk levert minder
afval en in ieder geval beter gescheiden afvalstromen op de milieustraat allereerst
milieuwinst op. Ervan uitgaande dat het inzamelen en verwerken van een ton restafval
€150 kost en een gemiddelde inwoner ongeveer 33 kilo aan grof huishoudelijk afval per
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jaar produceert, dan kost het inzamelen en verwerken van al dit afval per jaar in alle
AVU-gemeenten samen meer dan 6 miljoen euro. Hier zijn afvalstromen als batterijen,
klein chemisch afval en frituurvet nog niet in meegerekend. Als een milieustraat erop
ingericht is om te voorkomen dat de producten die binnenkomen afval worden - maar
hergebruikt of gerepareerd kunnen worden -, en om de afvalstromen veel beter te
scheiden, kan er veel bespaard worden op de verwerkingskosten. Door hergebruik te
stimuleren door kringloopbedrijven op een milieustraat te betrekken, kan afval
voorkomen worden. In de AVU-regio zijn er milieustraten die al samenwerken met een
kringloopbedrijf, maar er zijn ook genoeg milieustraten waar dat nog niet het geval is.
Hier liggen grote kansen en is veel winst te behalen. Ook op het gebied van
afvalscheiding kunnen we veel doen. Het liefst zouden we alle 18 afvalstromen uit het
Activiteitenbesluit apart houden op de milieustraat, om het percentage grof restafval zo
omlaag te brengen. Elke milieustraat is anders en er moet maatwerk verricht worden:
wat is waar mogelijk? Als een milieustraat niet voldoende capaciteit heeft om alle
stromen van elkaar te scheiden, kan ook worden ingezet op nascheiding. Met behulp
van nascheiding van de 18 afvalstromen op de milieustraat kan het
hergebruikpercentage vergroot worden, waarbij afhankelijk van de desbetreffende
locatie een verbetering van het hergebruikpercentage met 5 tot 10 % realistisch is.1 Als
we op alle milieustraten in de AVU-regio’s samen 10% minder grof huishoudelijk afval
hoeven te verwerken, dan besparen we in totaal al €600.00 per jaar.

Toelichting budgettering Luiercampagne

Het beoogde projectresultaat van deze campagne is uiteindelijk te vertalen naar een
percentage wasbare luiers dat wegwerpluiers vervangt. Met de campagne voor wasbare
luiers verwachten wij 10% van de wegwerpluiers te kunnen vervangen voor wasbare
luiers. Wat levert deze 10% de AVU-gemeenten concreet op? Ongeveer 8% van al het
restafval bestaat uit luierafval. Daarvan wordt meer dan de helft veroorzaakt door
babyluiers. Bij een totale hoeveelheid van 220.000 ton huishoudelijk restafval per jaar
gaat het dan om zo’n 8.800 ton (baby)luierafval. Het inzamelen en verwerken van luiers
kost ongeveer € 150 per ton. Naast een grote stap in de bewustwording van de
inwoners over de invloed van luiers op het milieu en de rol van duurzaamheid in deze,
verwachten wij dat het om een besparing van €132.000 per jaar zal gaan.

Toelichting budgettering Bijplaatsen

Bij het tegengaan van bijplaatsen, zit de kostenbesparing vooral in uren. Bijgeplaatst
afval opruimen, kost namelijk tijd en voor die tijd worden mensen betaald. Het

1 Naar een onderzoek van Witteveen+Bos in opdracht van Rijkswaterstaat, Kenniscentrum Afval
Circulair van Informatiepunt Water, Verkeer en Leefomgeving: Witteveen+Bos, Milieustraten en de
circulaire economie, Breda: 2019.
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voorkomen van bijplaatsen betekent ook dat er minder zwerfafval is, maar ziet vooral
op de besparing van de kosten die naar salaris gaan. Het zou heel wat werk en daarmee
tijd besparen als bijgeplaatst afval niet meer door de gemeente weggehaald hoeft te
worden.

Als we bijvoorbeeld naar de stad Utrecht kijken, dan is het verwijderen van bijgeplaatst
afval een dagtaak. Zouden we het bijplaatsen voor de volle 100% voorkomen, dan zou
dat jaarlijks tot een besparing van €40.000 tot €50.000 leiden. Met de inzet van de
interventies beogen wij per gemeente 20% van het bijgeplaatste afval per jaar te
voorkomen. Als alle AVU gemeenten de interventies toepassen kan dit in het eerste jaar
leiden tot een gezamenlijke besparing op de begroting van €50.000.

Toelichting budgettering Afvalpreventie

De afvalpreventie campagne van de gemeente Utrecht waar wij achter de schermen aan
hebben meegewerkt, levert niet alleen klimaatwinst, maar ook financiële winst op.
Minder afval betekent minder afval verwerken, en daarmee besparen we kosten. Het
idee vanuit Afval van Utrecht is dat deze campagne in heel de regio verspreid kan
worden. Budgettering in het kader van afvalpreventie is afhankelijk van de mate van
verspreiding van de campagne en de tijd die gemoeid is met het aanpassen en
perfectioneren ervan.

Uiteindelijk willen we dat de afvalpreventie campagne leidt tot minder restafval. Het
beoogde projectresultaat is een restafval vermindering van 1 tot 5%. Dan hebben we
het over een besparing van minimaal €350.000, die op kan lopen tot ruim €1,7 miljoen
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6. Tot slot

Wij zijn verheugd dat we dit projectvoorstel aan het Algemeen Bestuur van AVU mogen
voorleggen. Onze expertise op het gebied van conceptontwikkeling, strategieën
uitwerken en campagnevoeren stelt ons in staat om het project op een goede manier
uit te voeren. Daarnaast heeft het projectteam - Valerie Bos in het bijzonder - een brede
kennis en netwerk opgebouwd over en in de afvalwereld. Daardoor kunnen wij zinvolle
uitspraken doen over en oplossingen bedenken voor de problemen waar Utrecht mee
kampt op het gebied van afval.

Met de beschreven inzet hopen we een plan van aanpak neer te leggen dat goed
aansluit bij uw wensen en visie. Uiteraard zijn we bereid onze aanpak nader toe te
lichten en ons voorstel daar waar wenselijk aan te passen.

Met vriendelijke groet,

Valerie Bos
Van Loof
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Bijlagen

Bijlage 1. Milieustraat van de Toekomst
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Bijlage 2. Wasbare luiers

Voorbeeld van een huidig campagnebeeld en artikel op de website van gemeente
Utrecht:

Potentiële campagnebeelden door Van Loof:
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