Samen werken aan

afvalopgaven

Gemeenten staan voor grote afvalopgaven.
Bijna de helft, 49 %, van het huishoudelijk
afval belandt nog altijd bij het restafval,
terwijl 60 % daarvan nog recyclebaar
is. Maatschappelijke initiatieven
springen steeds vaker in waar lokaal
afvalbeleid tekort schiet. NME centra
kunnen deze initiatieven stimuleren,
begeleiden en verbindingen leggen
met bewegingen op andere thema’s zoals
voedsel. Voor een effectieve reductie van de
afvalberg moeten overheid, ondernemers
en burgers de handen ineenslaan.

Toekomstig afvalbeleid draait om samenwerking en biedt kansen. Maak verbindingen.
GDO heeft in 2016 onderzoek laten doen naar maatschappelijke afvalinitiatieven en de
betrokkenheid van NME centra. Tijdens de presentatie in juni is besproken hoe bestaande
top-down structuren kunnen worden aangevuld met maatschappelijke bottom-up initiatieven.
Om dit proces te faciliteren is een belangrijke rol weggelegd voor gemeenten en NMEcentra. Zij kunnen lokale kennis vinden en ondersteunen en deze koppelen aan regionale
afvalverwerkingsbedrijven, landelijke partijen zoals DuurzaamDoor en het nationaal
huishoudelijk afvalprogramma VANG.

Ruimte en ondersteuning

Sociale cohesie en actie ondernemen

De strategie dient als het ‘aanwakkerende onderdeel’ dat bewoners, organisaties en
ondernemers aan het denken zet. De strategie draagt een naam die refereert aan schoonhouden
en de juiste boodschap doorgeeft. Voorbeelden zijn ‘Superschoon’ van NMCX in
Haarlemmermeer en ‘Haarlem Schoon’ van NME Haarlem. Onder de strategie vallen activiteiten
die worden georganiseerd met als doel de maatschappij uit te dagen op het onderwerp afval.
Onder deze naam kan ook een netwerk van reeds bestaande en nieuwgevormde initiatieven
worden verzameld. Zo ontstaat verbinding op dit thema.

Maatschappelijke initiatieven bevorderen sociale cohesie in een gebied en zetten bewoners
aan tot het ondernemen van actie. Er is een diversiteit aan initiatieven. Zwerfafvalinitiatieven
focussen zich sterk op educatie en het vergroten van verantwoordelijkheid onder bewoners
(klein en groot). Compostinitiatieven hebben als doel het restafval te verminderen door
gft-afval om te zetten in compost. Die kan worden gebruikt als meststof gebruikt door
stadstuinhouders en stadsboeren: een gesloten kringloop. Repair Cafés richten zich op
hergebruik van goederen, en het verbreden van bewustzijn over schaarste van grondstoffen.
Afvalplatforms focussen en specialiseren zich op een specifieke afvalsoort en voeren hun
activiteiten uit op grotere schaal. Vaak ontwikkelen dergelijke platforms circulaire waardeketens
tussen bedrijven of tussen bewoners.

Gemeenten kunnen ruimte scheppen. Door activiteiten toe te laten, maatschappelijk initiatief
te stimuleren en in contact te brengen met (afvalverwerkings)bedrijven ontstaat er een
vruchtbaar klimaat.
NME-centra kunnen maatschappelijke initiatieven ondersteunen met programma’s gericht op
strategie en tactiek.

De tactiek focust zich op het ondersteunen van de verzamelde initiatieven: het zichtbaar maken
van initiatieven door (social) media, directe ondersteuning met kennis, advies en materialen en
het faciliteren van de verbinding tussen diverse initiatieven. Vaak zijn deze onvoldoende van
elkaars aanwezigheid binnen een gemeente op de hoogte.

Gedreven tot verandering

Wisselwerking

Maatschappelijke afvalinitiatieven ontstaan vanuit een sterke behoefte aan verandering bij
bewoners en spelen in op tekortkomingen in lokaal afvalbeleid. Zo ontstaan bijvoorbeeld
compostinitiatieven vooral in urbane gebieden waar afval niet gescheiden wordt opgehaald.
Gemeenten kunnen de ervaringen van deze initiatieven – voorlopers op de verandering in
afvalbeleid die de betrokken bewoners graag zouden zien – benutten zodra zij besluiten hun
afvalbeleid daadwerkelijk aan te passen.

NME-centra en gemeenten hebben de mogelijkheid maatschappelijke initiatieven te vinden
en te ondersteunen. Bewonersinitiatieven hebben grote maatschappelijke waarde en kunnen
worden ingezet voor afvaleducatie in ruil voor ondersteuning. Zo ontstaat een wisselwerking.

Directe invloed
Zodra burgers direct financiële voordelen ervaren bij het scheiden van hun afval is er weinig
aandrang om zelf initiatieven op te zetten. Dit gebeurt in gemeenten die werken met het
omgekeerd ophaal systeem: papier, plastic en gft-afval wordt aan huis opgehaald en restafval
moeten bewoners naar een container brengen. Door goed te scheiden houden zij minder
restafval over en hoeven ze minder afvalstoffenheffing te betalen. In dit systeem hebben
burgers al directe invloed op het verbeteren van het recyclingproces. Gevolg: er ontstaan weinig
afvalinitiatieven, en zeker geen initiatieven die zich focussen op specifieke soorten afval.
‘Sociale cohesie, bevorderen van verantwoordelijkheidsgevoel, aanzetten tot actie, verbeteren
van het lokale afvalverwerkingsproces’: initiatieven vervullen een belangrijke maatschappelijke
functie. Voor optimaal maatschappelijk rendement is ruimte en steun nodig. Hierbij spelen
gemeenten en NME-centra een grote rol.

Belangrijke uitkomsten onderzoek en
bijeenkomst Maatschappelijk
afvalinitiatief:
1.	Creëer ruimte en neem weerstanden weg binnen de overheid: bewoners willen
wel. Uitgangspunt is niet: Wij vertellen hoe het moet. Maar: Doe je mee?
2.	Richt de blik op bestaande, goedlopende initiatieven: veel klein maakt ook groot.
Denk aan City Deals. Op microniveau macro presteren.
3.	
Benoem bestaande afvalinitiatieven tot afvalambassadeurs. Gebruik dit netwerk
om gemeentelijke doelen over te brengen en kennis en informatie te verspreiden.
4.	Afval beïnvloedt de uitstraling en het gevoel van veiligheid. Gebruik dit om
verschillende groepen te betrekken. Toon goede voorbeelden en ontwikkel een
gezamenlijk perspectief.
5.	Maak dat mensen zich deel van de oplossing weten.
6.	Urbane, dichtbevolkte gebieden kennen de meeste afvalinitiatieven. Zij weten
vaak niet van elkaars bestaan, maar hebben elkaar veel te bieden. Organiseer
bijeenkomsten om initiatieven te verbinden.
7.	Semi-urbane gebieden hebben de minste afvalactiviteiten vergeleken met het aantal
mensen dat er woont. Vooral hier kan de afvaldiscussie aangewakkerd worden.
8.	
Beloon initiatieven met het organiseren van evenementen of maak hun acties
aantrekkelijk met aandacht; voor het behoud van connecties en enthousiasme.
9.	Maatschappelijke initiatieven die ondersteuning krijgen, groeien als organisatie.
Ze breiden hun werkgebied uit en nemen een sturende rol aan in de buurt.
Ondersteun!

GDO is een bestuurlijk en NME netwerk dat samen met bewoners, bedrijven en maatschappelijke
organisaties duurzame ontwikkeling dichtbij huis en op lokaal niveau mogelijk wil maken.
Communicatie, educatie en participatie zijn hierbij de kenmerkende instrumenten.
Deze leaflet is voortgekomen uit een afstudeeronderzoek naar ‘maatschappelijk afvalinitiatief in urbane,
semi-urbane en rurale gebieden’, uitgevoerd door Bruno Lauteslager. Het onderzoek is te vinden op:

www.vereniginggdo.nl

