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RESULTATEN PLASTIC, BLIK en DRANKENKARTONS (PBD)

1.1

Achtergrond
In september 2015 heeft de afdeling JaBo/Onderzoek en Statistiek in opdracht van de
afdeling Afvalinzameling een onderzoek gehouden in de wijken Rokkeveen en
Oosterheem naar de huidige inzameling van plastic, blik en drankenkartons (PBD).
Ten behoeve van het onderzoek zijn er door de afdeling Afvalinzameling 947
enquêtekaartjes verspreid waarvan 474 in de wijk Rokkeveen en 473 in de wijk
Oosterheem.
In totaal zijn er 180 kaartjes ingevuld teruggestuurd naar de gemeente Zoetermeer
waarvan er 123 afkomstig waren uit Rokkeveen en 53 uit Oosterheem. Bij vier
teruggestuurde kaartjes was er geen wijk ingevuld.
De totale respons bedraagt 19%. In Rokkeveen was de respons 26% en in
Oosterheem 11%.

1.2

Mate van tevredenheid
De gemeente Zoetermeer haalt het restafval en GFT (groente-, fruit- en tuinafval)
thuis of in de straat op. Papier, glas, textiel en PBD (plastic, blik en drankenkartons)
kan men kwijt bij het milieueiland in de wijk.
Van alle respondenten uit het onderzoek zegt 70% (zeer) tevreden te zijn over de
wijze van afvalinzameling in hun wijk tot nu toe. Slechts 5% geeft aan hierover (zeer)
ontevreden te zijn.
Naar wijk uitgesplitst blijkt dat in Rokkeveen 69% hierover (zeer) tevreden is en in
Oosterheem 72%.

Grafiek 1.

Mate van tevredenheid over de afvalinzameling in de wijken Rokkeveen en
Oosterheem tot nu toe (n=179)
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Tabel 1.

Mate van tevredenheid over de wijze van afvalinzameling tot nu toe in de
wijken Rokkeveen en Oosterheem

Wijk

(zeer)
tevreden

neutraal

(zeer)
ontevreden

geen mening

Totaal

Rokkeveen

68.9%

24,8%

5,7%

0,9%

100% (n=122)*

Oosterheem

71,7%

22,6%

3,8%

1,9%

100% (n= 53)*

1,1%

100% (n=175)

Totaal


1.3

Grafiek 2.
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Scheiden van PBD van het overige afval
Bijna driekwart van de respondenten (73%) zegt nu al geheel of gedeeltelijk het PBD
afval te scheiden van het overige afval.
Bijna één op de vijf respondenten zegt dat nog niet te doen. In totaal geeft 7% van de
respondenten het PBD afval niet te scheiden van het overige afval en het ook niet van
plan zijn dat te gaan doen.
Mate waarin respondenten nu al het PBD afval scheiden van het overige afval in het
huishouden (n=179)
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Naar wijk uitgesplitst blijkt dat relatief meer respondenten uit Rokkeveen dan uit
Oosterheem geheel of gedeeltelijk het PBD afval scheiden van het overige afval resp.
74% in Rokkeveen en 67% in Oosterheem.
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Tabel 2.

Mate waarin de respondenten nu al PBD scheiden van het overige afval
Scheidt u na al PBD van het overige afval van uw huishouden?

ja,
volledig

ja,
gedeeltelijk

nee,
nog niet

nee,
ga ik ook
niet doen

weet niet

Totaal

Wijk

Rokkeveen

35,0%

39,0%

18,7%

5,7%

1,6%

100% (n=123)

Oosterheem

28,8%

38,5%

21,2%

11,5%

-

100% (n= 52)

Totaal


1.4

69,7%
24,0%
5,1%
1,1%
bij 5 respondenten was de wijk of de vraag niet ingevuld

100% (n=175)

Mening over het proefproject voor het verbeteren van afvalscheiding en
recycling
In Rokkeveen en Oosterheem is een aantal straten/blokken aangewezen voor het
proefproject tot het verbeteren van afvalscheiding en recycling van PBD.
Aan de respondenten is gevraagd of ze het een goed of slecht idee vinden om PBD te
gaan scheiden zoals in de toelichtende folder bij het onderzoek beschreven is (zie
hieronder).
Sinds juli 2015 kunt u in Zoetermeer naast plastic ook blik en drankenkartons (PBD)
gescheiden inleveren bij de milieu-eilanden. In uw wijk gaan we het gescheiden inzamelen
van dit PBD-afval, bij wijze van proef, nog eenvoudiger maken voor u door dit aan huis op
te halen. In deze folder leest u waarom we dat doen en wat dat voor u betekent.
In uw wijk haalt de gemeente straks bij wijze van proef naast GFT- en restafval ook PBD
gescheiden op. U hoeft hiervoor dus niet meer naar een milieu-eiland. U kunt plastic, blik
en drankenkartons in speciale PBD-inzamelcontainers gooien.
Als u in Rokkeveen woont, wordt uw (grijze) restafvalcontainer van 240 liter uw PBDcontainer. Deze container krijgt een oranje deksel. Als u PBD apart inzamelt, heeft u
minder ruimte nodig voor restafval. U krijgt daarom een nieuwe (grijze) restafvalcontainer
van 140 liter. In de brief die u bij deze folder heeft ontvangen staat aangegeven wanneer
uw containers omgewisseld worden. U hoeft hier zelf niets voor te doen.
Als u in Oosterheem woont, maakt u gebruik van ondergrondse containers. Ieder
huishouden is gekoppeld aan een ondergrondse containerlocatie met een GFT- en een
restafvalcontainer. De helft van de restafvalcontainers wordt vervangen door PBDcontainers. U krijgt een andere nabijgelegen ondergrondse containerlocatie toegewezen;
op de ene locatie brengt u uw restafval en GFT weg, op de andere locatie brengt u uw
PBD en GFT weg. Dat betekent voor ongeveer de helft van de huishoudens dat u voor het
weggooien van uw restafval iets verder moet lopen dan u gewend bent. Uw PBD kunt u
juist dichterbij kwijt. In de brief die u bij deze folder heeft ontvangen ziet u waar welke
containers staan.

Van de respondenten vindt 58% dit een goed idee. In totaal staat 14% er neutraal
tegenover en geeft 24% aan het een slecht idee te vinden.
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Grafiek 3.

Mening over de nieuw in te voeren scheiding van PBD (n=180)
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Naar wijk uitgesplitst blijkt dat 59% van de respondenten in Rokkeveen de nieuwe
afvalscheiding een goed idee te vinden. In Oosterheem vindt 55% van de
respondenten het een goed idee. In beide wijken vindt 25% de nieuwe scheiding een
slecht idee.

Een indeling naar het scheidingsgedrag dat men nu heeft en de mening over de
toekomstige scheiding van PBD laat zien dat twee derde van de respondenten( 66%),
die hun PBD nu al geheel of gedeeltelijk scheiden van het overige afval, het nieuwe
scheiden een goed idee vinden.
Van de respondenten die hun afval nu niet scheiden, vindt maar 40% het nieuwe
scheiden een goed idee. Zoals te verwachten vinden alle respondenten die PBD nu
niet scheiden van het overige afval en het ook niet van plan zijn te doen, het nieuwe
scheiden een slecht idee.

1.5

Opmerkingen/aanvullingen
Een aantal respondenten heeft nog aanvullingen/opmerkingen op de enquêtekaart
gezet.
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Tabel 3.

overige opmerkingen/aanvullingen


Containers nemen wel veel ruimte in beslag in de tuin.



Erg gedoe



Ik scheid alleen plastic ( van het PBD)



Ik scheid nu vooral plastic



Ik word gek van al die bakken. Wil graag ondergrondse afvalbakken



Liever plastic zakken, weer meer containers !!



Mogen vaker geleegd worden



Niet zo blij met een 3de container in de tuin



Nog geen mening



Oranje deksel storend in je tuin. Waarom geen gedekte kleur?



Restafval blijft gelijk, maar krijg wel een kleinere container??? Raar



Restafval soms te vol



Slecht idee, straks krijgen we ook nog een papier/karton container. We hebben plaats voor 2
containers in de tuin. Zelfs een constructie eromheen gebouwd.



Voor mij hoeft het niet. Ik neem het altijd mee als ik naar het winkelcentrum ga.



Waarom noemt met het een minicontainer? Het is vrij omslachtig: Oude container nieuwe
(oranje) deksel. Nieuwe restafval moet weer apart gestickerd worden voor cleanprofs. Zeer
omslachtig.



Wel vervelend dat er nu 3 bakken moeten staan



Wij scheiden zelf op een zojuist aangelegd eialdn. Waarom deze onzin? Steeds meer bakken in
je huis. Er is al genoeg gemeente geld aan gespendeerd!



Worden wel erg veel bakken kan het niet kwijt
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BIJLAGE 1.

VRAGENKAART ONDERZOEK

ONDERZOEK PLASTIC, BLIK en DRANKENKARTONS (PBD)

De gemeente Zoetermeer haalt uw restafval en GFT (groente-, fruit- en tuinafval) bij u thuis of in de straat
op. Papier, glas, textiel en PBD (plastic, blik en drankenkartons) kunt u nu kwijt bij het milieueiland bij u in
de wijk.
Hoe tevreden bent u over deze wijze van afvalinzameling in uw wijk tot nu toe?
1. (zeer) tevreden
2. neutraal
3. 3. (zeer) ontevreden
4. geen mening
Scheidt u nu al PBD van het overige afval van uw huishouden?
1. ja, volledig 2. ja, gedeeltelijk 3. nee, nog niet
 4. nee, ga ik ook niet doen

5. weet niet

Uw buurt is gekozen voor het proefproject voor het verbeteren van afvalscheiding en recycling. In de folder
die u heeft ontvangen leest u hier meer over.
Vindt u het een goed of slecht idee om PBD op deze manier in te gaan zamelen?
1. een goed idee
2. neutraal
3. een slecht idee
4. geen mening
In welke wijk woont u? 

1. Rokkeveen . 2. Oosterheem

Bedankt voor het invullen!
Heeft u nog suggesties of aanvullingen over de PBD inzameling dan kunt u dat mailen naar
afvalinzameling@zoetermeer.nl
U kunt dit kaartje tot en met 15 september opsturen via het gratis antwoordnummer (z.o.z.)
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