Resultaten enquête gemeenten 2017
97% van de gemeente zamelt in: wat brengt de toekomst?
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Inleiding
Inzameling drankenkartons
Vanaf 1 januari 2015 ontvangen gemeenten een vergoeding voor gescheiden ingezamelde, gebruikte drankenkartons van € 398 per
ton. Stichting HEDRA onderzocht hoe het staat met de inzameling en wat de toekomst brengt.
Onderzoeksopzet
Medio oktober ontvingen 354 contacten bij gemeenten een enquête met vragen naar hun inzamelsysteem, ambitie, verwachtingen
en plannen voor de toekomst met betrekking tot het inzamelen van drankenkartons. 105 respondenten (namens 110 gemeenten)
hebben de enquête ingevuld.
De belangrijkste resultaten vindt u op de volgende pagina’s. Wenst u meer informatie? Neem contact op met: Inge Eggermont,
info@hedra.nl

Over drankenkartons
Drankenkartons voor verse producten (zoals zuivel en sap) zijn gemaakt uit een combinatie van karton en kunststof. Voor lang
houdbare producten (zoals zuivel, sap, soep, saus en water) wordt dit aangevuld met een -flinterdunne laag aluminium als barrière
tegen licht en lucht. De recycling van drankenkartons levert een duidelijke milieuwinst op ten opzichte van verbranding. Alle
materialen waar een drankenkarton van is gemaakt, zijn goed te recyclen. Dit levert waardevolle grondstoffen op om weer nieuwe
producten van te maken. www.hedra.nl

Inzamelrespons
Is de inzamelrespons naar verwachting?
•

Ja, het is meer dan
verwacht

16%
26%

Ja, het is naar
verwachting
Nee, het is onder
verwachting

58%

De inzamelrespons is naar
verwachting (58%) of zelfs boven
verwachting (26%).

Grote meerderheid verwacht dat de
inzamelrespons nog kan toenemen
Verwacht u dat de hoeveelheid ingezamelde drankenkartons nog kan
toenemen?
1%

Ja, heel veel meer

3%

•

96% verwacht dat de hoeveelheid
nog kan toenemen.

•

Meer dan de helft (55%) van de
respondenten verwacht dat de
inzamelrespons nog veel kan
toenemen, en 9% zelfs nog heel veel
meer.

•

32% verwacht dat de inzamelrespons
nog een beetje kan toenemen.

•

De overige 4% verwacht weinig tot
geen toename te zien.

9%

Ja, veel meer
Ja, een beetje

32%

Ja, maar weinig
Nee, niets

55%

Driekwart is tevreden met de kwaliteit
van de ingezamelde drankenkartons
Bent u tevreden met de kwaliteit van de ingezamelde
drankenkartons?

24%

Ja

Nee

76%

Redenen voor niet tevreden zijn met de
kwaliteit:
•
Negatieve berichtgeving ten aanzien
van PMD
•
Vervuiling van PMD
•
Afkeuring door vervuiling van PMD
•
Geen zicht op de reden van slechte
kwaliteit

Ruim eenderde neemt initiatieven ten
behoeve van een grotere inzamelrespons
Is uw gemeente van plan initiatieven te nemen ten behoeve van
een grotere inzamelrespons?
3%

Nee, zeker niet
36%

33%

Nee, waarschijnlijk niet
Ja, waarschijnlijk wel
Ja, zeker

28%

Voorbeelden van dergelijke
initiatieven:
• Aanpassen
inzamelfrequentie
• Meer aandacht voor
communicatie richting
inwoners
• Omgekeerd inzamelen
• Aanpassing containers
• Overig
(kwaliteitsverbeteringen,
diftar, van breng naar haal)

Meerderheid positief over bijdrage van scheiding
drankenkartons aan VANG-HHA doelstellingen, verminderen
van restafval, inzameling plastic en inzameling metaal
100%

1,1%

2,3%

10,2%

17,0%

90%
80%

•

Inzameling van drankenkartons
draagt volgens 97% in kleine tot
grote mate bij aan de VANG-HHA
doelstellingen.

•

Inzameling van drankenkartons
draagt volgens 97% in kleine tot
grote mate bij aan het
verminderen van restafval.

•

Inzameling van drankenkartons
draagt volgens 72% in kleine tot
grote mate bij aan de inzameling
van plastic verpakkingen.

•

Inzameling van drankenkartons
draagt volgens 52% in kleine tot
grote mate bij aan de inzameling
van metaal verpakkingen.
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VANG-HHA doelstellingen

Verminderen van restafval

Geen invloed

In kleine mate

Inzameling plastic

In grote mate

Inzameling metaal

Weet ik niet

Meer informatie? Neem contact op met:
Inge Eggermont, Directeur van Stichting HEDRA
info@hedra.nl
www.hedra.nl

