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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.
Onderzoeksopzet
Medio september ontvingen 419 contacten bij 370 gemeenten een enquête met vragen naar hun inzamelsysteem,
ambitie, verwachtingen en plannen voor de toekomst met betrekking tot het inzamelen van drankenkartons. 102
respondenten (namens 123 gemeenten) hebben de enquête ingevuld. Dit is 31% van alle Nederlandse
gemeenten.
Van de 123 gemeenten die hebben deelgenomen:
• zamelen120 drankenkartons gescheiden in (via bron- of nascheiding)
• gaat 1 binnenkort starten
• hebben 2 nog geen beslissing genomen
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
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Meerderheid is tevreden met het huidige
inzamelsysteem

Is de gemeente tevreden met de huidige manier
van inzamelen?

Ja

18%

Nee

5%

76%

Nee, we gaan ons systeem
aanpassen

• Bijna een kwart (23%) van
de respondenten is niet
tevreden met het huidige
inzamelsysteem.
• Hiervan gaat 18% het
systeem aanpassen.

• Voorbeelden die worden
genoemd zijn:
• wisselen van zak naar
bak,

• omgekeerd inzamelen,
• inzamelfrequentie
aanpassen.

De inzamelrespons is naar verwachting

Bent u tevreden met de inzamelrespons?

17%
26%

Ja, het is meer dan verwacht
Ja, het is naar verwachting

9%

Nee, het is
beneden verwachting
Nee, maar we zitten nog in
de opstartfase
48%

• De inzamelrespons is naar
verwachting (48%) of zelfs
boven verwachting (26%).

Men verwacht dat de inzamelrespons nog
veel kan toenemen

Verwacht u dat de hoeveelheid
ingezamelde drankenkartons nog kan
toenemen?
2%

• Bijna de helft (47%) van de
respondenten verwacht dat de
inzamelrespons nog veel kan
toenemen.

11%

Ja, veel meer
47%

Ja, een beetje

• De overige 40% verwacht dat
de inzamelrespons nog een
beetje kan toenemen.

Ja, maar weinig
Nee, niets

40%

• Een 13% verwacht weinig tot
geen toename te zien.

Een ruime meerderheid is van plan
initiatieven te ondernemen voor een
grotere respons

Is de gemeente van plan initiatieven te nemen ten
behoeve van een grotere inzamelrespons?

15%

ja, zeker

4%
35%

ja, waarschijnlijk wel
nee, waarschijnlijk
niet

46%

nee, zeker niet

• Een kwart van de
gemeenten die geen
initiatieven onderneemt (19%)
geeft aan dat een grotere
inzamelrespons geen prioriteit
is.

Via communicatie of omgekeerd inzamelen
probeert de meerderheid de respons te
vergroten
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Van de 100 gemeenten die
aangeven maatregelen te
nemen om de
inzamelrespons te verhogen
gaat de meerderheid dit
doen d.m.v.:

• Communicatie (33%)
zoals bijvoorbeeld meer
voorlichting, een campagne
of deelname aan 100-100100.

• Het invoeren van
omgekeerd inzamelen of
diftar (28%).

Inzameling drankenkartons draagt bij aan
VANG doelstellingen, minder restafval en
inzameling van plastic
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• Inzameling van
drankenkartons draagt volgens
31% in grote mate bij aan de
VANG-HHA doelstellingen.
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Geen invloed
In kleine mate

• Inzameling van
drankenkartons draagt volgens
34% in grote mate bij aan het
verminderen van restafval.

In grote mate

• Inzameling van
drankenkartons draagt volgens
74% in kleine tot grote mate
bij aan de inzameling van
plastic verpakkingen.

