
 

 
 

Implementatieplan omgekeerd inzamelen 
 
Nedvang heeft een onderzoek uitgevoerd naar de recente ervaringen met de invoering van het 
afvalinzamelsysteem omgekeerd inzamelen. Binnen dit onderzoek is zowel aandacht besteed aan de 
voorbereiding op de invoering als op de daadwerkelijke invoering zelf en alle zaken die hierbij horen, 
zoals flankerend beleid.  
Stantec heeft in opdracht van Nedvang het proces bij Avri Rivierenland geanalyseerd en aanvullend 
onderzoek gedaan bij andere gemeenten in Nederland die omgekeerd inzamelen hebben ingevoerd. 
Het onderzoek is gedaan door middel van diepte-interviews met betrokkenen van Avri en beleids-
medewerkers van gemeenten die omgekeerd inzamelen hebben ingevoerd. Dit is aangevuld met een 
algemene deskstudie door middel van een vragenlijst aan gemeenten die omgekeerd inzamelen 
hebben ingevoerd. 
 
Deze publicatie geeft in vogelvlucht inzicht in de onderdelen en keuzes die nodig zijn bij het proces van 
besluitvorming, voorbereiding en invoering, en kan als een samenvatting van het onderzoek gelezen 
worden. Voor deze publicatie zijn de belangrijkste stappen, keuzes en hun context puntsgewijs 
uitgewerkt.   
 
Het succes van de invoering van omgekeerd inzamelen wordt voor een belangrijk deel vooraf bepaald. 
Onderschat niet de complexiteit van de opgave, zorg voor een gedegen projectorganisatie met 
duidelijke bevoegdheden, geef aandacht aan een goede communicatie strategie, en tenslotte een niet 
te onderschatten punt: zorg voor helder bestuurlijk commitment. 
 

Te doorlopen stappen 

1. Formeer een projectgroep om het nieuwe beleid voor te bereiden.  

2. Creëer inzicht in de omvang van de ‘operatie invoering omgekeerd inzamelen’.  

3. Organiseer het proces om tot besluitvorming te komen.  

4. Maak systeemkeuzes, leg te doorlopen procedures vast en bepaal de framing.  

5. Werk ‘omgekeerd inzamelen’ op basis van de keuzes uit in een concept beleidsplan:  

a. Aandachtspunten/onderdelen;  

b. Financiën/begroting;  

c. Planning.  

6. Na vaststellen beleidsplan: verder detailleren in uitvoeringsplan. 
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1. Formeer een projectgroep om het nieuwe beleid voor te bereiden 
• Richt een projectgroep op van alle betrokken disciplines / afdelingen.  

• Beschouw invoering omgekeerd inzamelen als een transitie die tegelijkertijd met een goede 

uitvoering van dagelijks werk moet plaatsvinden.  

• Stel een ervaren projectleider aan die zowel het proces, de inhoud, en de techniek beheerst en sterk 

omgevingsbewust is.  

• Bepaal de benodigde inzet en tijd en huur waar nodig extra mensen in.  

• Borg een goede afstemming tussen projectorganisatie en de operationele organisatie. Zorg hierbij 

tevens voor de juiste mandatering van de projectorganisatie om besluiten te kunnen nemen. 

• Betrek de operationele organisatie bij de ontwikkeling van de nieuwe werkprocessen. 

2. Creëer inzicht in de omvang van de ‘operatie Invoering omgekeerd 
inzamelen’  

De uitgangssituatie bepaalt de omvang van de ‘operatie’. De volgende vragen geven een eerste indruk 

van de hoeveelheid werk en tijd die nodig is om omgekeerd inzamelen in te voeren:  

• Met welke inzamelmiddelen en -materieel wordt het afval nu ingezameld en welke 

systeemveranderingen moeten worden doorgevoerd?  

• In welke mate worden de brongescheiden grondstofstromen (glas, GFT, OPK, PMD) nu al gescheiden  

ingezameld en met welk inzamelmiddel?  

• In welke mate wordt nu al gebruik gemaakt van ondergrondse containers voor restafval?  

• Welk tariefsysteem wordt toegepast en moet dat wel of niet veranderen?  

3. Organiseer het proces om tot besluitvorming te komen  
Alle betrokkenen moeten zich realiseren: omgekeerd inzamelen is een transitie. Er bestaat geen 

standaard route.  

• Een optimale route hangt onder andere af van de herkomst van het initiatief (medewerkers, 

bestuurders, raadsleden).  

• Bepaal de gewenste procesaanpak met behulp van de NVRD Handreiking opstellen beleidsplan 

VANG.  

• Zorg op ieder moment voor voldoende evenwicht in draagvlak bij bestuur, organisatie en 

maatschappij.  

4. Maak keuzes op de systeemkeuzes en procedures  
De volgende systeemkeuzes en procedures hebben (vrijwel) allemaal effect op de doorlooptijd van het 

voorbereidings- en invoeringstraject. Voorafgaand aan de besluitvorming moeten deze keuzes helder 

zijn. Zo niet, dan kunnen zij in een later stadium tot complicaties leiden.  

4a. Systeemkeuzes  

Combinatie met diftar  

• Diftar op restafval beïnvloedt het aanbiedgedrag.  

• Maak een zorgvuldige inschatting om met het variabele en vaste tarief kostendekkend te blijven.  

• Reserveer voldoende tijd voor het testen en de oplevering van toegangsregistratiesystemen op 

ondergrondse containers.  

• Plan een verplichte laatste gratis ledigingsronde, indien er overgestapt wordt van minicontainers 

naar ondergrondse containers.  
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Wel of geen pilot  

• Stel het doel van de pilot vast: draagvlak creëren of maatwerk testen per wijk.  

• Zie de pilot als een praktijktest op geraamde inzet, tijd en kosten.  

• Plan minimaal een half jaar om conclusies over effecten te kunnen trekken.  

• Wees er bij de keuze voor een pilot bewust van dat dit tijd, geld en inzet kost. 

• Voer de pilot uit in een beheersbare schaal: per wijk of per 5.000 huishoudens.   

• Voer een nul- en eindmeting uit voor tenminste service, milieu en kosten.  

Wel of geen fasering  

• Fasering is praktisch niet mogelijk bij invoering tariefsysteem.  

• Bepaal de planning van de invoering aan de hand van de benodigde tijd voor het aantal nieuw te 

plaatsen ondergrondse containers.  

• Houd rekening met opstartproblemen van middelen en systemen.  

• Neem in geval van fasering beide inzamelsystemen op in de Afvalstoffenverordening.  

• Wees er bewust van dat fasering extra tijd, geld en inzet kost en een langere invoertijd betekent.  

• Hou rekening met het gegeven dat Diftar alleen per heel of half jaar ingevoerd worden, stem de 

plaatsing van de ondergrondse containers hierop af.  

Focus op VANG-ambities  

• Houd rekening met de landelijk gestelde ambities voor het terugdringen van de hoeveelheid 

restafval.  

• Bepaal het huidig en verwacht afvalaanbod en de bijbehorende containercapaciteit en ledigings-

frequenties.  

• Voorkom overbodige investeringen in containers (en voorkom daarmee desinvesteringen).  

• Houd rekening met herbestemming / ombouw en strategische containerlocaties.  

Inzamelmethode grondstoffen  

• Bepaal de invloed van de verandering van de inzamelsystematiek op de logistiek voor lediging 

ondergrondse containers en op bestaande minicontainers.  

• Maak een bewuste keuze voor het inzamelmiddel voor PMD: omwisseling restafval minicontainer voor 

PMD minicontainer, nieuwe PMD minicontainer of inzameling via zakken.  

• Bepaal de huis-aan-huis inzamelfrequentie van het PMD: eens in de twee, drie of vier weken.  

• Maak een keuze tussen standaard of maatwerk oplossingen voor hoogbouw.  

• Ontwikkel maatwerk voor hoogbouwcomplexen in overleg met eigenaren / beheerders.  

4b. Procedures 
De volgende systeemkeuzes en procedures hebben (vrijwel) allemaal effect op de doorlooptijd van het 

voorbereidings- en invoeringstraject. Voorafgaand aan de besluitvorming moeten deze keuzes helder 

zijn. Zo niet, dan kunnen zij in een later stadium tot complicaties leiden.  
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Aanwijzing containerlocaties  

• Voor het bepalen van containerlocaties is een schriftelijk aanwijsbesluit nodig van een daartoe 

bevoegd orgaan of persoon. 

• Betrek inwoners waarbij vooraf bepaald dient te worden wat de participatieruimte is.  

• Bepaal noodzakelijke vaststellingsprocedure, inclusief: 

o Bezwaarprocedure: korte procedure met mogelijkheid tot bezwaar. 

o Zienswijzeprocedure: langere procedure met 6 weken mogelijkheid tot inspraak. 

• Houd rekening met de juridische verantwoordelijkheid voor besluiten.   

• Plan juridische procedures, bepaal invloed op doorlooptijd project en zet voldoende ondersteuning 

in.  

• Projectplanning is sterk afhankelijk van het tempo, waarin de ondergrondse containers geplaatst 

kunnen worden. 

Voorbereiding  

• Stel plaatsingscriteria op voor de locaties van ondergrondse containers.  

• Bepaal de doorlooptijd en benodigde personele inzet voor het afhandelen van aanwijsbesluiten.  

• Er dient rekening te worden gehouden met de AVG indien het afvalaanbiedgedrag van individuele 

burgers wordt gebruikt bij de ontwikkeling van beleid en plannen.  

• Zorg voor een actuele en complete afvalstoffenverordening en uitvoeringsbesluit.  

• Neem voldoende tijd om de financiële gevolgen van de invoering van omgekeerd inzamelen in 

relatie tot de afvalstoffenheffing door te rekenen.  

4c. Framing  
De juiste boodschap over omgekeerd inzamelen zorgt voor eerlijke communicatie over de systeem-

wijziging en draagvlak voor de noodzaak en uitwerking van het systeem. Let hierbij op de volgende 

aspecten:  

• Door veranderende tarieven en belastingen op de afvalmarkt leidt de reductie van restafval niet 

noodzakelijkerwijs tot lagere gemeentelijke kosten en een lagere afvalstoffenheffing.  

• Leg daarom de nadruk op hoge service op restafval (24/7 mogelijkheid om aan te bieden).  

• Focus op voordelen van goed scheiden: hoeveelheid restafval die men zelf nog naar een onder-

grondse container moet brengen is minimaal.  

• Probeer stijging van afvalstoffenheffing te voorkomen in het jaar opvolgend aan de invoering van 

omgekeerd inzamelen (negatieve invloed op draagvlak). 

5. Werk ‘omgekeerd inzamelen’ uit in een concept beleidsplan  
De hoofdkeuzes krijgen een plek in het beleidsplan en de bijbehorende planning. Daarmee krijgen de 

bestuurders al zo breed mogelijk inzicht in de wijze waarop de invoering wordt aangepakt en 

vormgegeven. En dit voorkomt dat tijdens de invoeringsperiode nog een besluit/akkoord gevraagd moet 

worden op specifieke onderdelen van de aanpak, wat de voortgang kan frustreren. 

  

5a. Aandachtspunten beleidsplan  

• Bepaal de mate van participatie bij het opstellen van het afvalbeleidsplan.  
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Locatieplan ondergrondse containers  

• Stel een projectgroep op voor het opstellen en ontwikkelen van plaatsingscriteria.  

• Betrek minimaal de afdelingen afval, toezicht & handhaving, groen, parkeren, verkeer, veiligheid en 

de inzamelaar.  

• Bepaal geschikte locaties, inclusief locatieonderzoek door middel van proefsleuven. 

• Geef hierbij aandacht aan bovengrondse en ondergrondse obstakels en de eigendomssituatie van 

beoogde plekken.  

• Stel het locatieplan op, bij voorkeur in een digitale GIS omgeving.   

Maatwerk  

• Ontwikkel maatwerk voor het buitengebied en dijkwoningen.  

• Houd rekening met beperkingen in de ondergrond zoals verontreinigingen en kabels en leidingen.  

• Ontwikkel maatwerk voor mobiel beperkte inwoners.  

• Ontwikkel maatwerk voor bewoners met medisch en incontinentie afval.  

Aanbesteding  

• Bepaal of de gemeente zelf aanbesteedt, via een gezamenlijk raamcontract of via een overheids-

bedrijf kan inkopen.  

• Houd rekening met de voorbereiding en doorlooptijd van aanbestedingsprocedures.  

• Maak de eigen technische ervaringen met inzamel- en IRDC-systemen van gemeente en inzamelaar 

inzichtelijk.  

• Zet bij de levering en installatie van inzamel- en IRDC-systemen technisch ervaren projectleiders en 

toezichthouders in.  

Communicatie  

• Focus op het enthousiast krijgen van inwoners voor de verandering en gebruik van het inzamel-

systeem.  

• Stuur niet alleen functionele berichten, maar ontwikkel een brede campagne die gericht is op 

motivatie en gedragsverandering.  

• Bepaal voor de belangrijkste beslis- en uitvoeringspunten de doelgroep en boodschap.  

• Zorg voor een uniform thema en boodschap dat op alle communicatie uitingen gebruikt wordt.  

• Blijf alert op ontwikkelingen in (sociale) media.  

• Communiceer naar inwoners wanneer welk besluit genomen wordt, op welke fase van de transitie dit 

betrekking heeft en hoe ze invloed uit kunnen oefenen en vragen kunnen stellen. 

• Zet wethouders en andere ambassadeurs in om de communicatieboodschap uit te dragen en te 

ondersteunen.  

Handhaving en reiniging  

• Gebruik gerichte inzet van handhaving en reiniging om containerlocaties netjes te houden en 

draagvlak te vergroten.  

• Laat inwoners zien dat netheid openbare ruimte prioriteit heeft.  

• Bepaal de aanpak: coachend (gericht op voorlichting) of straffend (gericht op handhaving).  

• Plan extra inzet in om meldingen en hotspots actief op te pakken.  

• Plan extra reiniging om probleemlocaties actief aan te pakken.  
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5b. Financiën/begroting  
• Stel een raming op van de benodigde investeringen, eenmalige (project)kosten en structurele 

kosten.  

• Bepaal de bandbreedte van marktprijzen door consultatie van collega-gemeenten.  

• Bepaal de benodigde projectorganisatie (functies en personele inzet) en kosten.  

• Bepaal het aantal benodigde inzamelmiddelen en de kosten voor plaatsing.  

• Bepaal de benodigde inzet en kosten voor bewonersavonden.  

• Houd rekening met het verwachte aanbod van afvalstromen en de bijbehorende tarieven.  

• Houd rekening met de invloed van contracten, aanbestedingen en de marktsituatie op inzamel- en 

verwerkingskosten.  

• Ontwikkel en begroot flankerend beleid, zoals communicatie, educatie, handhaving en reiniging.  

5c. Planning  
Maak een realistische planning op basis van de benodigde tijd voor:  

• Bepalen concept containerlocaties (doorlooptijd afhankelijk van omvang gebied en aantal con-

tainers).  

• Procedure aanwijzing containerlocaties (6-12 weken voorafgaand aan besluitvorming).  

• Aanbesteding inzamelmiddelen, inzamelvoertuigen (6 maanden). 

• Plaatsing van de containers (afhankelijk van geplande aantal).  

• Testperiode inzamelmiddelen/toegangsregistratie e.d. (2 maanden).  

Houd rekening met vertragende factoren, zoals de doorlooptijd van juridische procedures.  

Werk bij voorkeur op basis van een realistische planning, waarbij flexibiliteit mogelijk is, in plaats van een 

planning die onder tijdsdruk of bestuurlijke druk gerealiseerd moet worden.  

  

6. Na besluitvorming: verder detailleren in uitvoeringsplan  
Het detailleren van het uitvoeringsplan is geen onderdeel geweest van het onderzoek. Het vormt een 

opvolging van hetgeen al is georganiseerd.  

 

Verantwoording 

Deze publicatie is een samenvatting van het onderzoek dat Stantec in opdracht van Nedvang heeft 

uitgevoerd naar het proces invoering omgekeerd inzamelen bij Avri (Afvalverwijdering Rivierenland), 

aangevuld met ervaringen met dit proces bij diverse gemeenten. Het doel van deze publicatie is om 

gemeenten die de invoering van omgekeerd inzamelen overwegen inzicht te geven in de onderdelen 

en keuzes die bij het proces van besluitvorming, voorbereiding en invoering nodig zijn.   

 

 
 


