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Wat is de uitdaging voor Oss ?

Opgave

– Rijksbreed

– Verscherping zit in de pen

2020 : huishoudelijk restafval

– 100 kg per inwoner pj

• NB 2014 = 250 kg

– 75% scheiding

2025

– 30 kg pp

– 85% scheiding

2030

– 50% minder gebruik van 
grondstoffen door minder; 
hergebruik; recycle

Ambitie gemeenteraad 
(besluit 2014)

– Top 3 van meest duurzame 
Brabantse gemeenten

– 92 kg restafval in 2020

– Partner in Nationaal 
Grondstoffenakkoord



Waarom wordt (inter-)nationaal 
ingezet op ander afvalgedrag ? 

– Inzet op minder restafval, hergebruik, recycling

– Van Afval Naar Grondstof (VANG)

– Voor nu en later !

– Reden

– “Footprint”

– Uitputting van grondstoffen

– Milieubescherming

– Toenemende regelgeving voor gemeenten, inwoners 
en bedrijfsleven



Beleid gemeente Oss

– Besluit Raad juli 2014; invoering 2015 

– Maatregelen

– Doel : minder restafval + meer afvalscheiding

– Hoe : 

• Minder service op restafval (grijze kliko)

• Meer service op recyclebare stromen : GFT + PMD

• Niet : Diftar = vervuiler betaalt voor eigen afval

– Effect

– 33 Kg minder hh restafval : van 225 naar 192 kg    100

– 68% afvalscheiding 75%

– “Laaghangend fruit is geplukt “ !!



Hoe verder naar 2020 = ca 1,5 jaar

– Zonder ingrijpende maatregelen gaan wij de 
doelstelling van 2020 niet halen

– Alle maatregelen doen ergens pijn en roepen reactie 
op

– Besluitvorming kost tijd

– Implementatie kost tijd

Kortom : hoeveel tijd kunnen wij nog voorbij laten 
gaan ?



Opinie van de Raad gevraagd in mei a.s.

– Toezegging Opinienota voor begin 2018

– Voorgenomen besluit van het College gepresenteerd

– Inhoud

– Onderzoek naar nascheiding samen met Den Bosch. 
Uitkomst najaar 2018

– Zwaardere inzet op circulaire economie. En 
daarmee op bedrijfsleven

– Tussentijds niet stilzitten

• Ingezette lijn doortrekken

• = meer scheiden “belonen”

4-wekelijks
Blijft 2-wkl

2-wekelijks



Lering

Uit pilots

– 100-100-100

– “Het kan dus wel ”

– Extra inzamelen GFT : proeven lopen nog

– Gedragsbeïnvloeding

– Awareness

– Educatieve programma’s

– Andere middelen

Ervaringen elders



PMD kliko

Dit is niet de bedoeling !



Onderzoek samenstelling PMD door 
ministerie van I&W
Resultaten gemeente Oss:

hoogbouw laagbouw Geffen

zakken zakken minicontainer

19,68% overig 
restafval

6,64% overig restafval 29,68% overig
restafval

49,5% kunststof 65,96% kunststof 48,02% kunststof

15,3% blik 5,6% blik 4,98% blik

13,6% drankenkartons 12,64% 
drankenkartons

8,6% drankenkartons

2,48% overig kunststof 0,54% overig kunststof 5,84% overig kunststof


