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Samenvatting
Recent zijn 3 rapporten verschenen over de prestaties van gemeente Beuningen op het gebied van de
afvalinzameling. De rapportages geven gezamenlijk een goed beeld van de afvalinzameling, zowel voor de
milieuprestaties, het serviceniveau als het kostenaspect.

Kennisnemen van
Benchmark huishoudelijk afval 2019, Afvalmonitor Dar 2019 en Bewonerstevredenheidsonderzoek Dar 2020.
Inleiding
De prestaties van de gemeente Beuningen op het gebied van de afvalinzameling zijn inzichtelijk via een aantal
rapportages. De rapportages geven gezamenlijk een goed beeld van de afvalinzameling, zowel voor de
milieuprestaties, het serviceniveau als het kostenaspect.
Benchmark huishoudelijk afval 2019
De Benchmark huishoudelijk afval van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een vorm van
prestatiemeting. Gemeenten en inzamelbedrijven vergelijken aan de hand van vooraf vastgestelde indicatoren
hun afvalprestaties. Dit vergroot het inzicht in eigen functioneren en presteren en biedt op die manier
handvatten voor verbetering. Gemeente Beuningen neemt, samen met de regiogemeenten, om het jaar deel
aan de benchmark. De rapportage bestaat uit 3 deelrapportages:
 De algemene rapportage met alle gegevens van andere vergelijkbare deelnemende gemeenten (allen in
stedelijkheidsklasse D, een indeling op basis van percentage hoogbouw). Hierin is bijvoorbeeld het effect
van verschillen in de inzamelsystemen zichtbaar.
 Een specifieke rapportage voor Beuningen waarbij de resultaten worden afgezet tegen het gemiddelde
van alle vergelijkbare gemeenten in stedelijkheidsklasse D.
 Een specifieke rapportage voor alle Dar gemeenten, met een analyse van de prestaties onderling. Hierin is
ook het verschil te zien tussen bijvoorbeeld Nijmegen (stedelijkheidsklasse B) en Beuningen.
Afvalmonitor Dar 2019
Elk jaar rapporteren de Dar-gemeenten de ingezamelde hoeveelheden huishoudelijke afvalstoffen aan het
CBS. Ook worden in opdracht van Dar sorteeranalyses van het restafval uitgevoerd. Met deze informatie is in
de Afvalmonitor de ontwikkeling van de ingezamelde hoeveelheden huishoudelijk afval in de regio
beschreven. De resultaten zijn afgezet tegen de landelijke doelstellingen op het gebied van de afvalinzameling:
VANG (Van Afval Naar Grondstof).
Bewonerstevredenheidsonderzoek Dar 2020
Het bewonerstevredenheidsonderzoek (BTO) 2020 van Dar. Dit onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door de
Dar, in opdracht van de deelnemende gemeenten. Het onderzoek in 2020 is anders van opzet. De afgelopen
jaren zijn kwantitatieve onderzoeken bij onze inwoners afgenomen door middel van enquêtes. Dit is het
eerste jaar waarin we door middel van focusgroepen per gemeente een kwalitatief onderzoek hebben

afgenomen. Vanaf volgend jaar wisselen we deze twee type onderzoeken af. De resultaten van het BTO is
gerapporteerd via notulen.
Kernboodschap
1. Uit de Benchmark huishoudelijk afval 2019 blijkt dat gemeente Beuningen landelijk gezien erg goed
scoort op het gebied van de afvalinzameling. Ten opzichte van vergelijkbare gemeenten (klasse D) zijn
onze milieuprestaties uitstekend. Uit de kernprestaties blijkt dat Beuningen met slechts 60 kg/inw/jaar
bij de best presterende gemeenten hoort. Ook op de dienstverlening scoort gemeente Beuningen hoog.
Ondanks deze goede prestaties zijn onze afvalbeheerkosten in vergelijking met andere gemeenten laag.
2.

Uit de Afvalmonitor blijkt dat gemeente Beuningen voldoet aan de landelijke VANG doelstellingen. De
gemeenten in de regio hebben in november 2016 het VANG bestuursakkoord getekend. Zij committeren
zich daarmee aan de inzet die nodig is voor de landelijke VANG doelstellingen; scheidingspercentage 75%
en 100 kg restafval in 2020 en scheidingspercentage 100% en 30 kg restafval in 2025. Gemeente
Beuningen voldoet met een scheidingspercentage van 87% en 60 kg/inw/jaar al ruimschoots aan de
VANG doelstellingen voor 2020. Ten opzichte van 2018 is wel een lichte stijging van 2 kg te zien, maar dit
is een normale schommeling die verwaarloosbaar is.
Voor de doelstelling in 2025 is nog een inspanning nodig. Met de gescheiden inzameling van luierafval
(medio 2021) verwachten we dat de hoeveelheid restafval verder afneemt. Daarna zijn er niet veel
mogelijkheden meer om de hoeveelheid restafval nog verder terug te dringen.
Het Ministerie van IenW en Rijkswaterstaat zeggen toe dat zij zich inspannen om randvoorwaarden te
creëren waarmee het voor gemeenten mogelijk wordt om naar deze doelstellingen toe te werken.

3.

Bewonerstevredenheidsonderzoek Dar 2020 laat een gemêleerd beeld zien. Over de gehele linie is de
mening over de Dar positief. Ook al is er ook kritiek, al met al geldt Dar als een professionele organisatie
die haar taken goed uitvoert en daar veel lof en waardering voor krijgt. Dar is daardoor een
geloofwaardige partij die serieus genomen wordt en veel invloed kan uitoefenen in haar sector.
Tegelijkertijd is Dar voor velen een onzichtbare organisatie waarvan men vindt dat ze meer in het
voetlicht mag treden. In het onderzoek worden aanbevelingen gedaan. De aanbevelingen vertalen we in
acties, die we opnemen in de jaarprogramma’s van de Dar. De komende 3 jaar ligt het accent onder andere
op het verbeteren van de kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen. Samen met de Dar is hiervoor een
regionaal plan van aanpak opgesteld.

Communicatie
We geven via een publicatie op de gemeentepagina van de Koerier, de gemeentelijke website en social media
aandacht aan de resultaten op het gebied van de afvalinzameling.
Vervolg
De afvalmonitor Dar en het Bewonersonderzoek Dar worden in 2021 weer uitgevoerd. In 2022 nemen we
opnieuw deel aan de benchmark (tweejaarlijks).
Bijlagen
01 Benchmark huishoudelijk afval 2019 Gemeenten (klasse D) (AT21000004)
02 Benchmark huishoudelijk afval 2019 Beuningen (AT21000005)
03 Benchmark huishoudelijk afval 2019 Dar gemeenten (AT21000006)
04 Afvalmonitor Dar 2019 (AT210000007)
05 Bewonerstevredenheidsonderzoek Dar 2020 (AT21000008)
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