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1. Inleiding 

Eind 2014 heeft Onderzoek en Statistiek een enquête onder het Stadspanel 

gehouden over afval. Mede aan de hand hiervan heeft de gemeente Gronin-

gen een nieuw afvalbeheerplan opgesteld. In deze enquête zijn vragen 

gesteld over verschillende toekomstscenario’s.  

Eén van deze scenario’s is Diftar, waarbij ieder huishouden betaalt voor de 

hoeveelheid afval dat weggegooid wordt. In dit geval betekent dat dus dat 

hoe meer afval men scheidt, hoe minder geld men hoeft te betalen. Daarvoor 

moeten mensen echter wel bereid zijn en de mogelijkheden hebben om afval 

te scheiden.  

Om een beter beeld te krijgen van de belemmeringen en keuzes die meespe-

len bij Diftar, hebben we het Stadspanel hier een aantal vragen over gesteld. 

Ook hebben we een aantal vragen over een eventuele afval app aan het 

Stadspanel voorgelegd. De gemeente wil namelijk, om de bewoners van 

Groningen nog beter van informatie te kunnen voorzien, een afval app be-

schikbaar stellen.  

Respons 

Er zijn 4125 respondenten begonnen aan de enquête. De enquête is volledig 

ingevuld door 3916 Stadspanelleden. Ter promotie van de enquête hebben 

we Stadjers uitgenodigd lid te worden van het Stadspanel om de enquête in 

te vullen. Zo’n 50 mensen hebben zich aangemeld en een uitnodiging voor 

het onderzoek over afval ontvangen.  

 

Diftar is een manier om het scheiden van afval te stimuleren. Dit gaat uit van de 

principe ‘de vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart’. Mensen betalen voor de 

hoeveelheid restafval (afval dat in de ondergrondse of grijze container gaat) die zij 

aanbieden. Het bedrag dat je betaalt voor afvalinzameling en afvalscheiding komt 

bij invoering van Diftar niet bovenop de huidige afvalstoffenheffing maar in plaats 

daarvan. Stadjers met veel restafval betalen dus meer voor afvalverwijdering dan 

Stadjers met minder restafval. Diftar is al in veel Nederlandse gemeenten inge-

voerd. 
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2. Stadjers over een afval app 

2.1 Informatie 

Voordat we ingegaan zijn op de afval app en de mogelijkheden hiervan, 

hebben we de respondenten gevraagd hoe zij nu informatie over afval en 

afvalinzameling opzoeken. De meeste respondenten zoeken informatie via 

internet; via de afvalwijzer of via de gemeentelijke afvalwijzer. Ongeveer een 

derde maakt gebruik van de papieren afvalwijzer die jaarlijks verspreid wordt. 

Een ruime meerderheid van 90 procent is tevreden over de informatievoor-

ziening op het gebied van afval.  

2.2 Gebruik afval app 

Aan de 82 procent van de respondenten die in het bezit zijn van een 

smartphone hebben we gevraagd wat zij van het idee van een afval app vin-

den. Alle antwoorden op deze vraag zijn beschikbaar gesteld aan de 

opdrachtgever. De belangrijkste punten komen naar voren in deze figuur: 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie over afvalinzameling Percentage 

In de afvalwijzer op internet 54% 

Op de gemeentelijke website 45% 

Op de papieren afvalwijzer 36% 

Ik bel met de gemeente 3% 

Ik vind of zoek nooit informatie over dit onderwerp 11% 

Anders 2% 

Totaal (aantal respondenten) 4.089 

Bij deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk. De percentages tellen daarom niet op tot 

100 procent. 

 

De helft van de respondenten denkt de afval app te gaan gebruiken, de an-

dere helft denkt niet dat ze de app zullen gebruiken. De Stadspanelleden 

zouden de app het meest gebruiken voor informatie over wanneer afval 

wordt ingezameld, informatie over de dichtstbijzijnde voorzieningen of voor 

het ontvangen van een signaal wanneer afval wordt ingezameld. De meeste 

respondenten zijn minder geïnteresseerd in informatie over wat er met inge-

zameld afval gebeurt.  
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De interactieve mogelijkheden van een eventuele app scoren hoger bij de 

respondenten. Rond de 60 procent zou de app gebruiken voor een signaal 

bij een storing (of als deze verholpen is), om een storing te melden, om te 

melden dat afval niet is opgehaald of om te melden dat er zwerfvuil in de 

buurt ligt. Ongeveer de helft denkt de app te gaan gebruiken om te melden 

dat er afval naast de container staat.  

Als laatste hebben we nog gevraagd of men andere mogelijkheden ziet voor 

de app. De samenvatting van de antwoorden op deze vraag is hieronder in 

een woordwolk weergegeven: 

 

 

 

2.3 Conclusie  

Op dit moment zoekt iets meer dan de helft van de respondenten informatie 

over afval via het internet. Een derde maakt gebruik van de papieren afval-

wijzer. Van alle respondenten zegt ongeveer de helft dat ze gebruik zouden 

maken van een afval app als die er zou zijn. Met name de interactieve func-

ties van het melden van problemen of het ontvangen van een signaal vinden 

de respondenten interessant. Maar lang niet alle respondenten hebben be-

hoefte aan een afval app. De gemeente zal de overweging moeten maken of 

zij vinden dat er voldoende animo is voor de app. Daarbij kan rekening ge-

houden worden met de functionaliteiten die de respondenten aangeven te 

gaan gebruiken.  
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3. Stadjers over Diftar 

Op basis van de resultaten in de enquête hebben we de respondenten in 

twee groepen verdeeld: laagbouw en hoogbouw. Respondenten die wonen 

in laagbouw hebben persoonlijke afvalcontainers die zij aan de straat zetten 

om te worden geleegd. Respondenten in hoogbouw hebben een pasje 

waarmee zij hun restafval kwijt kunnen in ondergrondse containers. Wanneer 

ze wonen in een flat of appartementencomplex maken ze gebruik van een 

gemeenschappelijke container. Naast laagbouw en hoogbouw hebben we 

ook de leeftijd van de respondenten meegenomen in onze analyse van de 

resultaten.  

 

3.1 Afval scheiden 

Voordat we in de enquête zijn ingegaan op de mening van de respondenten 

over Diftar, hebben we eerst kort uitgelegd wat Diftar inhoudt. Hierna heb-

ben we gevraagd in hoeverre Stadjers verwachten dat de invoering van Diftar 

invloed heeft op de mate waarin ze afval scheiden.  

 

 

 

 

In 2014 heeft O&S een onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin mensen 

afval scheiden en bereid zijn om te scheiden. Het bleek toen dat de verschil-

len in de mate waarin afval wordt gescheiden tussen de bewoners van hoog- 

en laagbouw klein zijn. Glas wordt door ongeveer 90 procent van de bewo-

ners altijd of vaak gescheiden van het restafval. Elektrische apparaten worden 

eveneens door bijna alle respondenten gescheiden van het restafval. Klein 

chemisch afval wordt minder gescheiden; 80 tot 85 procent scheidt dit afval 

altijd of vaak. Textiel wordt het minste gescheiden, ongeveer 50 procent 

geeft aan textiel altijd te scheiden van het restafval. Hierbij scheiden bewo-

ners van laagbouw meer textiel dan bewoners van hoogbouw. Tot slot wordt 

papier meer gescheiden door bewoners van laagbouw (80 procent) tegen-

over 70 procent van de bewoners van hoogbouw.  

De meeste mensen verwachten geen verandering in de mate waarin zij wel of 

niet afval scheiden. Alleen voor GFT-afval verwacht bijna de helft van de res-

pondenten dat zij dit bij invoering van Diftar meer gaan scheiden. Dit geldt 

met name voor respondenten die in hoogbouw wonen. Op dit moment is het 

voor hoogbouw-bewoners niet mogelijk GFT-afval te scheiden, maar bij in-

voering van Diftar wordt dit in pilots mogelijk gemaakt.  

 

 

 

Textiel, papier en elektrisch en elektronisch afval worden bij alle bewoners aan huis 

opgehaald. Verspreid in de stad zijn er ruim 160 glasbakken waar bewoners hun 

glas kunnen inleveren. Bij bewoners van laagbouw wordt eens in de twee weken 

het GFT-afval opgehaald.  Kunststof en drankenkartons worden via nascheiding uit 

het restafval gehaald, evenals het groente en fruit afval van bewoners van hoog-

bouw. Tot slot kunnen bewoners hun grofvuil naar een afvalbrengstation brengen.  
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Respondenten konden een toelichting geven op de vraag welke soorten 

afval ze meer zouden gaan scheiden wanneer Diftar ingevoerd zou worden. 

Een indruk van de gegeven toelichtingen is af te lezen in de volgende figuur.  

 

Als we kijken naar de leeftijden zien we dat jongere respondenten (18 tot 34 

jaar) meer geneigd zijn om bij invoering van Diftar afval te gaan scheiden. 

Mogelijk dat dit ook te maken heeft met dat jongeren op dit moment al 

minder afval scheiden dan oudere respondenten.  

 

 

3.2 Voor- en nadelen van Diftar 

We hebben de respondenten gevraagd wat voor hen het belangrijkste voor-

deel en het belangrijkste nadeel aan Diftar is. Voor de meeste mensen is het 

belangrijkste voordeel dat het goed voor het milieu is wanneer er meer afval 

gescheiden wordt. Ongeveer een kwart vindt dat bij Diftar de kosten voor 

afvalinzameling eerlijk worden verdeeld. Iets meer dan een kwart ziet echter 

geen voordelen aan Diftar.  
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In onderstaande figuur zien we de toelichtingen die zijn gegeven op de 

vraag wat respondenten als belangrijkste voordeel van Diftar zien.  

 

Voordelen van Diftar Percentage 

Het is goed voor het milieu als er meer afval gescheiden wordt. 41% 

Het is een eerlijke verdeling van de kosten voor afvalinzameling. 24% 

Afvalinzameling wordt voor mij goedkoper. 7% 

Ik zie geen voordelen. 28% 

Totaal (aantal respondenten) 3.747 

 

Iets meer dan de helft van de respondenten vindt het grootste nadeel aan 

Diftar dat het ervoor zorgt dat er meer afval wordt gedumpt. De mogelijk 

hogere kosten en het niet in staat zijn afval te scheiden worden door minder 

respondenten als belangrijkste nadeel genoemd.  

 

In onderstaande figuur zien we de toelichtingen die zijn gegeven op de 

vraag wat respondenten als belangrijkste nadeel zien.  

 

Nadelen van Diftar Percentage 

Diftar zorgt ervoor dat er meer afval wordt gedumpt. 54% 

Ik ben niet in de mogelijkheid om (voldoende) afval te scheiden. 13% 

Afvalinzameling wordt voor mij duurder. 10% 

Ik zie geen nadelen 23% 

Totaal (aantal respondenten) 3.512 

 

Respondenten die eerder aangaven geen voordelen aan Diftar te zien, geven 

vaker als belangrijkste nadeel dat er afval gedumpt wordt bij de invoering 

van Diftar. Iets minder dan een kwart ziet echter geen nadelen aan Diftar. 

Deze groep geeft vaker als voordeel dat de invoering van Diftar (indirect) 

goed voor het milieu is of dat het een eerlijke verdeling van kosten is.  
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Op de volgende pagina’s hebben we de gegeven voor- en nadelen op een 

kaart weergegeven. Zo zien we bij de voordelen dat met name respondenten 

rond de binnenstad het milieu belangrijk vinden. Bij de nadelen zien we dat 

respondenten rond de binnenstad vaker aangeven dat zij onvoldoende mo-

gelijkheden hebben om afval te scheiden.  
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De verschillen tussen laag- en hoogbouw zijn gering als het gaat om de 

voordelen. Bij de nadelen zien we dat 85 procent van de respondenten die 

aangeeft dat zij niet in de mogelijkheid zijn om afval te scheiden in hoog-

bouw woont.  

Als we kijken naar de leeftijden dan zien we dat jongeren (18 tot 34 jaar) 

vaker als voordeel het milieu aangeven. Als nadeel geeft zo’n kwart van de 

jongere respondenten aan dat ze niet voldoende mogelijkheden hebben om 

afval te scheiden. Voor de andere leeftijdsgroepen zien we dat hoe ouder 

men is, men minder vaak het milieu als voordeel ziet en vaker geen voorde-

len ziet. Bij de nadelen zien we dat voor jongeren de angst voor het dumpen 

van afval bij de invoering van Diftar het minste is, terwijl het bij de groep van 

35-49 jaar het hoogste is. Hierna neemt het met de leeftijd af en is de groep 

die geen nadelen ziet relatief groter.  
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3.3 Belemmeringen om afval te scheiden 

Een groep van 13 procent van de respondenten heeft aangeven dat zij geen 

of niet voldoende mogelijkheden heeft om afval te scheiden. De meeste van 

deze respondenten (85 procent) wonen in hoogbouw en iets minder dan de 

helft (41 procent) is tussen de 18 en 34 jaar. We hebben deze respondenten 

gevraagd wat de reden is dat zij niet of in geringe mate mogelijkheden heb-

ben om afval te scheiden. De meeste mensen geven aan dat zij onvoldoende 

ruimte in huis hebben om afval gescheiden te bewaren. Meer dan drie kwart 

van de jongeren (onder de 35 jaar) geeft dit als reden aan. Bij ouderen is dit 

percentage veel lager. Iets meer dan 10 procent van de ouderen geeft als 

reden aan dat zij fysiek niet in staat zijn afval te scheiden, het gaat hier om 10 

personen. 

 
Bij deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk. De percentages tellen daarom niet op tot 

100 procent. 

Belemmeringen afval scheiden Percentage 

Ik heb onvoldoende ruimte in en om huis om afval gescheiden te bewaren. 66% 

Bij mij wordt afval niet aan huis ingezameld. 26% 

Ik weet niet waar ik mijn gescheiden afval naartoe kan brengen. 20% 

De afstand tot de papier-, glas- en textielbakken is te groot. 16% 

Ik weet niet hoe ik mijn afval moet scheiden. 4% 

Ik ben fysiek niet in staat om mijn afval te scheiden. 4% 

Totaal (aantal respondenten) 458 

Bij deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk. De percentages tellen daarom niet op tot 

100 procent. 

 

Een eerste indruk van de toelichtingen die zijn gegeven op de vraag waar-

door mensen niet in staat zijn om voldoende afval te scheiden staat in 

onderstaande figuur.  
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Bij de nadelen zagen we dat veel respondenten bang zijn dat met de invoe-

ring van Diftar afval bij de containers gedumpt zal worden. We hebben de 

respondenten ook gevraagd hoe vaak er op dit moment (dus zonder Diftar) 

afval naast de container wordt gedumpt. De helft geeft aan dat er meerdere 

keren per maand afval naast de container wordt gedumpt. Bij 13 procent 

gebeurt dit zelfs dagelijks. Eveneens 13 procent geeft echter aan dat het bij 

hen in de buurt nooit voorkomt. Op de kaart is te zien dat met name rondom 

de binnenstad veel afval bij de containers gedumpt wordt. 

De afstand tot de inleverpunten van verschillende soorten afval zou mogelijk 

een rol kunnen spelen bij het wel of niet scheiden van afval. Daarom hebben 

we de respondenten gevraagd hoever zij zelf schatten dat inzamelpunten 

van glas, textiel en oud papier vanaf hun huis zijn.  

De meeste mensen zeggen dat ze om glas in te leveren meer dan 200 meter 

moeten lopen. Voor textiel geeft de helft aan dat zij dit meer dan 500 meter 

van hun huis kunnen inleveren. Oud papier kan men dichterbij huis kwijt; 

volgens een derde wordt dit aan huis ingezameld. In de praktijk worden zo-

wel textiel als oud papier aan huis ingezameld.  

 

 

Frequentie dumpen afval naast container (in de buurt) Percentage 

Dagelijks 13% 

Eens per week tot eens per 2 weken 31% 

Eens per 2 weken tot eens in de maand 19% 

Eens in de maand tot eens in de 3 maanden 14% 

Minder dan eens in de 3 maanden 10% 

Nooit 13% 

Totaal (aantal respondenten) 2.927 
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In een eerdere vraag, over het gebrek aan mogelijkheden voor het scheiden 

van afval, zagen we dat een aantal respondenten aan hebben gegeven dat 

volgens hen de afstand tot de inzamelpunten te groot is. Daarnaast geven 

veel respondenten ook als nadeel aan Diftar dat zij geen ruimte hebben om 

afval gescheiden te bewaren. Voor deze twee groepen hebben we bekeken 

wat volgens hen de afstand is van hun huis tot de inzamelcontainers.  

Bij respondenten die aangeven dat de containers te ver zijn, zijn er meer 

respondenten die aangeven dat de container meer dan 200 meter van hun 

huis staat. Voor respondenten die aangeven ruimtegebrek te hebben geldt 

juist dat er minder respondenten zijn die dit aangeven, gemiddeld genomen 

staat de container dichterbij in vergelijking met andere respondenten. Bij 

textiel, maar met name bij oud papier, zijn er relatief weinig respondenten 

die weten dat dit aan huis ingezameld wordt.  

Op de kaarten op de volgende pagina’s is te zien dat de ervaren afstand van 

glas met name in de buitenwijken groter is. Rond de binnenstad is deze juist 

kleiner. Dit lijkt omgekeerd te zijn voor oud papier. Hierbij moet wel gezegd 

worden dat de algehele afstand tot een inzamelpunt van oud papier al als 

minder ver ervaren wordt.  
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3.4 Conclusie 

In het onderzoek van 2014 is gekeken in hoeverre bewoners afval scheiden. 

Glas wordt door ongeveer 90 procent van de bewoners altijd of vaak ge-

scheiden van het restafval. Elektrische apparaten worden eveneens door 

bijna alle respondenten gescheiden van het restafval. Klein chemisch afval 

wordt minder gescheiden; 80 tot 85 procent scheidt dit afval altijd of vaak. 

Textiel wordt het minste gescheiden, ongeveer 50 procent geeft aan textiel 

altijd te scheiden van het restafval. Tot slot wordt papier door 70 tot 80 pro-

cent van de bewoners gescheiden.  

Wanneer Diftar ingevoerd wordt verwachten de meeste respondenten geen 

verandering in de mate waarin zij afval scheiden. Alleen GFT-afval zouden 

veel respondenten, met name onder de 35 jaar, wel meer gaan scheiden.  

Het grootst genoemde voordeel is dat met de invoering van Diftar meer 

afval gescheiden wordt, wat goed voor het milieu is. Ongeveer een kwart 

vindt dat bij Diftar de kosten voor afvalinzameling eerlijker worden verdeeld. 

Iets meer dan een kwart ziet echter geen voordelen aan Diftar.  

Iets meer dan de helft van de respondenten vindt het grootste nadeel aan 

Diftar dat het ervoor zorgt dat er meer afval wordt gedumpt. De mogelijk 

hogere kosten en het niet in staat zijn afval te scheiden worden door minder 

respondenten als belangrijkste nadeel genoemd. Ook geeft een aantal res-

pondenten aan dat zij niet in de mogelijkheid is om afval te scheiden. Dit zijn 

met name respondenten van 34 jaar of jonger die in hoogbouw wonen. 

 

 

 

 

We hebben ook gekeken naar de verschillende tussen wijken en de voor- en 

nadelen die respondenten verwachten bij de invoering van Diftar.  Zo zien we 

bij de voordelen van Diftar dat met name respondenten rond de binnenstad 

het milieu belangrijk vinden. Bij de nadelen zien we dat respondenten rond 

de binnenstad vaker aangeven dat zij onvoldoende mogelijkheden hebben 

om afval te scheiden.  

Als we kijken naar de ervaren afstand tot een inleverpunt zien we dat de 

bewoners in de buitenwijken de afstand als groter ervaren. Rond de binnen-

stad is deze juist kleiner. Dit verschil lijkt omgekeerd te zijn voor oud papier. 

Hierbij moet wel gezegd worden dat de algehele afstand tot een inzamel-

punt van oud papier al als minder ver ervaren wordt.  

In de gemeente Groningen wordt bij alle huishoudens oud papier en textiel 

aan huis ingezameld. Echter, maar een derde heeft in de enquête aangege-

ven dat oud papier aan huis wordt ingezameld. Ongeveer 15 procent van de 

respondenten heeft aangegeven dat textiel aan huis wordt ingezameld. Niet 

alle respondenten zijn dus op de hoogte van de inzamelmomenten van afval 

aan huis.  

Bij de belemmeringen die mensen aangeven om afval te scheiden zien we dit 

ook terug. Een kwart zegt dat er bij hen niet aan huis wordt ingezameld en 

een vijfde weet niet waar men het gescheiden afval heen moet brengen.  
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