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Voorwoord
Het is goed toeven in Zwolle. De stad groeit, bloeit en heeft zich ontwikkeld tot 
een belangrijk knooppunt in Noordoost Nederland. Ik ben trots op deze stad en 
op de manier waarop we dit hebben bereikt. Samen met mensen die hier wonen, 
ondernemen en werken, bouwen we aan een duurzame en toekomstbestendige stad.
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Het voorkomen van afval en het zoveel mogelijk 
hergebruiken van grondstoffen hoort hierbij. Naast 
klimaatbeleid en energiebeleid is het een belangrijk 
onderdeel van ons duurzaamheidsbeleid. We gaan 
voor een “Zwolle zonder afval”. We bereiken dit 
door producten zo lang mogelijk te gebruiken en 
afval opnieuw als grondstof te benutten. Aan deze 
ambitie hebben we de afgelopen jaren al hard 
gewerkt en veel bereikt. We hebben ons vooral 
gericht op het bieden van voorzieningen aan de 
Zwollenaren om herbruikbare grondstoffen apart 
van het restafval in te zamelen. Maar er is meer 
nodig om ons uiteindelijke doel van een “Zwolle 
zonder Afval” te bereiken. Om het afval goed te 
scheiden en te voorkomen willen we de Zwolse 
inwoners beter faciliteren en informeren. Daarnaast 
leggen we in de komende planperiode ook meer 
accent op het motiveren van Zwollenaren om de 
hoeveelheid afval te verminderen. Onder meer 
door inwoners te belonen als ze meer herbruikbare 
grondstoffen en minder restafval aanbieden. In dit 
visiedocument presenteren we de hoofdlijnen van 
ons beleid voor de periode 2017 t/m 2020.

Filip van As
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Klimaatverandering en toenemende 
grondstoffenschaarste noodzaken 
wereldwijd tot een verandering in 
productie- en consumptiepatronen. 
De aloude lineaire economie (take-
make-waste), moet veranderen in een 
circulaire economie. 

Het Rijk gaat samen met lokale overheden, 
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de 
volgende uitdagingen aan: Meer duurzame producten 
op de markt brengen, bewuster consumeren en meer 
en beter recyclen. De landelijke ambitie is om toe te 
werken naar maximaal 100 kg huishoudelijk restafval 

Zwolle Zonder Afval
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per inwoner per jaar in 2020. De afspraken daarover 
zijn uitgewerkt in het programma Van Afval Naar 
Grondstoffen (VANG). Wij moeten en willen ons als 
gemeente aan deze ambitie verbinden. Het is aan 
ons de taak om samen met de inwoners van Zwolle 
de duurzaamheid van de stad verder te vergroten. 
We werken aan een toekomstbestendigheid die 
verder reikt dan de komende 4 jaar. Onze ambities 
hiervoor zijn stevig. We willen een klimaatactieve 
stad zijn, in een krachtige economische regio. Een 
stad die op termijn energieneutraal is. We streven 
voor de komende vier jaar naar een halvering van 
de hoeveelheid restafval per inwoner ten opzichte 
van het huidige niveau. En dat alles binnen het 
uitgangspunt ‘duurzamer, maar niet duurder’. Dat 
wil zeggen dat we de maatregelen in het nieuwe 
Grondstoffenplan realiseren binnen de bestaande 
financiële kaders. Een kostenstijging voor de 
inwoners bedraagt gemiddeld niet meer dan de 
inflatie. Op de lange termijn streven we naar een stad 
zonder afval en daarvoor hebben we onze inwoners 
en ondernemers nodig. 
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Ondanks de economische crisis en de 
bezuinigingen op de gemeentelijke 
begroting beschikt Zwolle over een stevige 
uitgangspositie op sociaal, financieel en 
economisch vlak. Er zit innovatiekracht in 
de stad en we lopen vaak voorop.

Dit geldt ook als het gaat om het verminderen van afval. 
Hiervan zijn we ons goed bewust en dit wordt ook landelijk 
steeds vaker opgemerkt. Zwolle heeft samen met haar 
partner ROVA in 2012 het “omgekeerd inzamelen” 
ontwikkeld en ingevoerd. ROVA heeft het succesvolle 
project 100-100-100 gelanceerd waarmee inwoners 
hebben laten zien dat het mogelijk is om veel minder afval 
te produceren. Hiermee hebben we een voortrekkersrol 
gekregen. Dit stelt ons in de gelegenheid om de rest van 

Innovatie en Participatie
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Nederland mee te laten delen in slimmer omgaan 
met afval. Ook de komende jaren willen we een 
voortrekkersrol vervullen met innovatiekracht voor een 
prettiger leefmilieu en betere toekomst.

Zwollenaren zijn zeer betrokken bij hun stad. De grote 
opkomst bij wijkdialogen is daar een getuige van. 
Er zit energie in de stad die verder gaat dan alleen 
het opperen van ideeën. Bij het uitwerken van de 
stedelijke opgaven sluiten we aan bij deze energie. 
Groepen inwoners nemen steeds vaker initiatief om zelf 
maatschappelijke en economische vraagstukken op te 
pakken. We gaan mee in die beweging en stimuleren 
het initiatief uit de stad met het programma Initiatiefrijk 
Zwolle. Ook voor dit nieuwe Grondstoffenplan sluiten we 
aan bij initiatieven in de stad en gebruiken we de kracht 
en de ideeën van de Zwolse inwoners.
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Afvalscheiding moet snel, routinematig 
en zonder veel nadenken plaatsvinden. 
Daarom hebben we de afgelopen jaren 
in ons Gemeentelijk Grondstoffenplan 
ingezet op het gemakkelijker maken 
van afval scheiden. Dit doen we door 
een hoge service aan huis te leveren 
op het inzamelen van herbruikbare 
grondstoffen (verpakkingsafval, GFT, 
papier, tuinzak). Om afvalscheiding 
te stimuleren is de inzameling 
van restafval verplaatst naar 
wijkverzamelcontainers, zodat 
daarvoor meer moeite moet worden 
gedaan.

Wat hebben we  
al bereikt?
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Hiermee zijn de afgelopen jaren 
goede resultaten geboekt: we 
verwachten dat in 2016 ongeveer 
20% minder huishoudelijke 
restafval zal zijn verbrand ten 
opzichte van 2012. Het gaat om 
ongeveer 45 kg per inwoner 
minder in 2016 ten opzichte 
van 2012. In totaal is dit bijna 
vijf kiloton voor heel Zwolle. 
De grootste oorzaak hiervan 
is dat we de grondstoffen uit 
het afval veel beter scheiden. 
De hoeveelheid gescheiden 
kunststofverpakkingen zal in 2016 
bijvoorbeeld zijn verviervoudigd 
tot 20 kg per inwoner per jaar. 
Hiermee voorkomen we dat twee 
kiloton van deze grondstoffen 
onnodig wordt verbrand. 
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Maar we zijn er nog niet. In de voorbereiding 
op ons nieuwe Grondstoffenplan hebben 
we met diverse partijen nieuwe ideeën 
en mogelijkheden verkend. Inwoners, 
organisaties uit de stad en experts 
uit het land leverden input voor het 
grondstoffenbeheer voor de komende 4 jaar. 

We hebben onder meer de volgende acties uitgevoerd:
• De lancering van een speciale campagnewebsite “Zwolle 

Zonder Afval” waar inwoners zijn geïnformeerd én 
betrokken bij de Zwolse afvalaanpak. Ze zijn uitgenodigd en 
uitgedaagd hun ideeën voor een doelmatiger afvalbeheer 
op de website achter te laten en te delen.

• Het uitvoeren van een enquête onder deelnemers van 
het burgerpanel en random gekozen Zwollenaren. De 
2.712 respondenten gaven hun mening en informatie over 
hun afvalscheidingsgedrag en behoeftes om afval beter te 
scheiden.

Nu verder: 3 sporen aanpak
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• De organisatie van een evenement op het Rodetorenplein voor 
kinderen en volwassenen in samenwerking met Zero waste 
avonturiers Wilco van Rooijen en Edwin ter Velde. Hierbij stond de 
haalbaarheid van een 100% afvalvrije samenleving centraal.

• Excursies voor scholen en inwoners naar ROVA (ROVA Groentour). 
Naast voorlichting en een rondleiding zijn we met deelnemers in 
gesprek gegaan over hun ideeën voor een afvalvrij Zwolle.

• Brainstormsessies en workshops met wetenschappers en 
experts uit andere gemeenten (best practices), met het Hanzelab 
(over oplossingen in de hoogbouw), met studenten (over slim 
ontworpen afvalbakken), met de politieke jongeren uit Zwolle 
(over wat jongeren beweegt) en met Stichting Natuur & Milieu 
(afvalpreventie en hergebruik in steden).

De verzamelde input geeft een helder beeld van wat de stad nodig 
heeft. Dit is het beeld van een stad die vraagt om meer en betere 
voorzieningen om het scheiden makkelijker te maken. Maar 
ook om duidelijke en eerlijke informatie over nut en noodzaak 
van afvalscheiding. In de bijlage vindt u een uitgebreid overzicht 
van uitgevoerde acties en de verzamelde input. Alle informatie 
is vertaald naar de volgende uitvoeringssporen voor het nieuwe 
Gemeentelijk Grondstoffenplan voor de periode 2017 t/m 2020:
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• We faciliteren álle inwoners van Zwolle om eenvoudig 
afval te voorkomen en goed te scheiden. Dit doen we door 
betrouwbare dienstverlening en goede voorzieningen om 
herbruikbare grondstoffen gescheiden aan te bieden.

• We motiveren en inspireren inwoners van Zwolle om 
de hoeveelheid afval te verminderen door bewuster 
aankoopgedrag (preventie) en door afval beter te scheiden.

• We belonen inwoners van Zwolle voor het voorkomen en 
het goed scheiden van afval.

1E SPOOR: FACILITEREN (2017-2018)
Uit gedrags- en bewonersonderzoeken blijkt dat mensen 
bereid zijn om herbruikbare grondstoffen te scheiden. 
Voorwaarde daarbij is wel dat ze goed worden gefaciliteerd. 
Hoe gemakkelijker het is om afval te voorkomen en te 
scheiden, hoe groter de kans dat inwoners dat ook doen. Uit 
de enquête blijkt zelfs dat maar liefst 89% van de inwoners 
bereid is om ook bij de aankoop van producten in de winkel 
al na te denken over vermindering van afval. In de wijken 
van Zwolle waar de afgelopen jaren de infrastructuur voor 
afvalinzameling is verbeterd (omgekeerd inzamelen) zien we 
ook aantoonbaar meer afvalscheiding. 

Met omgekeerd inzamelen is al een grote slag gemaakt 
om het inwoners gemakkelijker te maken om afval goed 

Interventiesporen op weg naar 100 kilo/inw/jaar
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te scheiden. Maar er is nog veel winst te behalen: ruim 30% van 
de inwoners in Zwolle woont in hoogbouw of in een buurt met een 
structuur die qua afvalinzameling vergelijkbaar is met hoogbouw 
Er is hier geen ruimte op eigen terrein om containers te plaatsen 
(Assendorp, Dieze, Binnenstad). In hoogbouw en deze wijken is 
omgekeerd inzamelen (nog) niet ingevoerd. Bewoners hebben geen 
goede mogelijkheden om hun afval gescheiden aan te bieden.

Maatwerk
In de komende jaren brengen we ook in die buurten en in hoogbouw 
de voorzieningen om afval te scheiden op orde. We voeren op dit 
moment pilots uit om te analyseren welke methoden aansluiten bij 
hun behoeftes. We investeren in straat- en wijkvoorzieningen voor 
GFT-afval, oud papier en PMD. Omdat hoogbouw en de betreffende 
wijken divers zijn, is er geen standaardoplossing. We zetten in op lokaal 
maatwerk die we samen met de bewoners ontwikkelen. 

Makkelijker
Daarnaast willen we het voor alle inwoners makkelijker maken om een 
aantal bestanddelen uit het grof huishoudelijk afval dichter bij huis in 
te leveren. We denken dan bijvoorbeeld aan elektrische apparaten. Nu 
belandt dit afval nog vaak in de ondergrondse container. 
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We richten daarvoor op wijkniveau kleine brengstations 
in, bijvoorbeeld in de buurt van de wijkwinkelcentra. 
We onderzoeken met de verenigingen welke rol zij 
kunnen spelen om het inwoners makkelijk te maken om 
grondstoffen gescheiden in te zamelen. 

Invloed
Waar nodig wenden we onze invloed buiten onze 
gemeentegrenzen aan. Door in landelijke netwerken 
te pleiten voor doorontwikkeling van recyclingopties 
van afvalstromen die nog niet worden hergebruikt 
(bijvoorbeeld luiers en incontinentiemateriaal). 
Maar ook voor verdere productinnovaties die in de 
hele levenscyclus van een product leiden tot lagere 
milieubelasting en minder afval (eco-design).

Verwacht effect van faciliteren
Met het breed aanbieden van goede voorzieningen, 
verwachten we gemiddeld per inwoner 20 kg meer te 
scheiden dan nu. Hiermee is de halvering tot 100 kg 
restafval per inwoner nog niet bereikt, maar wordt wel 
een belangrijke stap gezet om de doelstelling voor 2020 
te realiseren.
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2e Spoor: motiveren (2017 en verder)

Om duurzaam consumeren te stimuleren is meer nodig 
dan een ‘regelende overheid’. Het succes van preventie en 
hergebruik hangt af van de motivatie van bewoners. Daarom 
besteden we in het tweede spoor extra tijd en aandacht aan 
voorlichting en educatie. Ook hierbinnen is sprake van een 
diversiteit in aanpak, gericht op verschillende doelgroepen. 
Een nadrukkelijk speerpunt ligt op het motiveren van jongeren 
door bij natuur- en milieueducatie op scholen meer aandacht 
te besteden aan afvalscheiding. Er is ook ruimte en aandacht 
voor initiatieven uit de stad, zoals repaircafés, kringloopwinkels 
en burgerinitiatieven die deel- en hergebruik van producten 
stimuleren.

Preventie 
Meer dan in de vorige periode zetten we in op afvalpreventie. 
We brengen de mogelijkheden om afval te voorkomen onder 
de aandacht. Uit het project 100-100-100 blijkt dat met slim 
aankoopgedrag en efficiënter gebruik van producten een stevige 
verlaging van de hoeveelheid restafval mogelijk is. Onderzoeken 
laten zien dat men eerder geneigd is tot ander aankoop- en 
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afdankgedrag wanneer duidelijk is 
waar men op moet letten en wat het 
effect is van de keuzes die men maakt.  
Wij denken meer effect te bereiken 
door actieve feedback te geven over 
de resultaten op wijk- en individueel 
niveau. Met steun uit het VANG-
programma onderzoeken we samen 
met ROVA en de Universiteit van 
Groningen de mogelijkheden van 
actieve feedback.

Verwacht effect van motiveren
Op basis van de ervaringen in andere 
gemeenten verwachten we dat het 
extra inzetten op het motiveren 
van bewoners een aanvullende 
reductie van restafval oplevert van 
10 tot 20 kg per inwoner per jaar. Bij 
gedragsverandering is het effect vooral 
op langere termijn zichtbaar.
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3e Spoor: belonen (vanaf 2019)

Uit onderzoek blijkt dat het aanbieden van goede voorzieningen 
en gerichte communicatie een positieve invloed hebben op 
afvalpreventie en afvalscheiding. Maar alleen hiermee wordt 
de doelstelling van 100 kilo restafval per inwoner helaas niet 
gehaald. Uit cijfers en ervaring van koplopende gemeenten 
in Nederland blijkt dat bij een aanvullende financiële prikkel 
bewoners het afval nog beter gaan scheiden. Mensen zijn 
sneller bereid hun gedrag te veranderen als ze daarvan ook 
direct voordeel ervaren. De verwachting is dat de groep die 
hiervoor gevoelig is de komende jaren verder groeit. De meeste 
inwoners geven aan dat zij hun afval beter scheiden als zij 
daarvoor worden beloond of als het geld bespaart.

Innovatief
Veel gemeenten werken met financiële prikkels waarbij 
mensen een vast tarief betalen voor elke keer dat ze restafval 
aanbieden en tevens betalen voor grof huishoudelijk afval. Voor 
ons toekomstige grondstoffenbeleid willen we naar een eerlijk 
en doeltreffend systeem. Goed scheiden wordt beloond en 
inwoners krijgen keuzevrijheid. Daarvoor ontwikkelen we het 
komende jaar een innovatief en uitdagend concept dat betere 
afvalscheiding garandeert. Positief, eerlijk, transparant en 
voldoende keuzevrijheid zijn hiervoor de ingrediënten. 
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We denken daarbij aan het aanbieden van servicepakketten  
met verschillen in de vaste en variabele heffing maar ook aan 
andere services zoals het aanbieden van grof huishoudelijk 
afval en de “verhuisdienst”. We richten ons met de financiële 
prikkel primair op het restafval en de dienstverlening. Via de 
prikkel op restafval wordt direct het gescheiden aanbieden 
van alle herbruikbare grondstoffen gestimuleerd. We gaan de 
uitdaging aan om opnieuw vernieuwend en baanbrekend te zijn 
en daarmee Zwolle op de kaart te zetten.

Grof huishoudelijk afval
We integreren het ophalen van grof huishoudelijk afval in de 
te ontwikkelen servicepakketten. Het aanpassen en geschikt 
maken van het milieubrengstation op Hessenpoort is hiervoor 
noodzakelijk.

Verwacht effect van combinatie met belonen
De ervaring van andere gemeenten leert dat met goede 
voorzieningen en voorlichting, gecombineerd met het invoeren 
van een financiële prikkel de doelstelling van 100 kg per 
inwoner per jaar haalbaar is.

In de bovenstaande grafiek is het effect van het invoeren 
van een prijsprikkel goed te zien. Nijmegen en Maastricht 
hebben die al meer dan tien jaar geleden ingevoerd. 
Deventer heeft een prijsprikkel onlangs ingevoerd.

kg
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In deze visie verwoorden 
we het Grondstoffenbeleid 
voor de komende vier jaar 
op hoofdlijnen. Op basis 
van dit beleid bereiden we 
een uitvoeringsprogramma 
voor waarin we de concrete 
acties uitwerken. Het 
uitvoeringsprogramma wordt in 
het kader van de beleidscyclus 
jaarlijks gemonitord en waar 
nodig aangepast.

Vervolg
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