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Samenvatting 

Inleiding 

Zijn burgers bereid om meer soorten afvalstromen te scheiden? In hoeverre zijn burgers bekend met 

het scheiden van verschillende afvalstromen? Zijn burgers al bekend met de nieuwe retourstations 

en maken ze hier dan ook al gebruik van? In dit rapport beantwoorden we deze vragen. Alle 719 

digipanelleden zijn via een e-mail uitgenodigd voor dit onderzoek. In totaal hebben 564 leden de 

vragenlijst ingevuld. Dit komt uit op een respons van 78,4%.  

 

Elektrische apparaten inleveren 

Ruim tweederde heeft wel eens kleine of middelgrote elektrische apparaten ingeleverd. Dit doen ze 

dan meestal bij de milieustraat. Als ze het niet hebben gedaan is het veelal omdat ze niet weten dat 

het kan of omdat ze niet weten waar ze deze apparaten moeten inleveren.  

 

Retourstations 

De helft van de panelleden kent de nieuwe retourstations nog niet. De bereidheid tot het gebruik van 

de retourstations is hoog te noemen. Slecht 1% geeft aan de retourstations voor geen enkele 

afvalstroom te gaan gebruiken. Negen op de tien geeft aan de retourstations te gaan gebruiken voor 

kleine elektrische apparaten. 

De belangrijkste reden om afval gescheiden in te leveren is voor bijna tweederde van de mensen het 

milieu. Voor 14% van de mensen is het de burgerplicht. Dit zijn voornamelijk de oudere panelleden 

(65-plussers).  

 

Frituurvet 

Veel mensen (41%) zijn nog niet op de hoogte van de mogelijkheden van het hergebruiken van 

frituurvet. Maar nu ze het wel weten zijn bijna alle frituurvetgebruikers bereid tot het apart inleveren 

hiervan. Ook het inleverpunt van de ‘Remia’ is bij weinig mensen (17%) nog bekend. Opvallend is dat 

wel ruim de helft van de panelleden wel eens frituurvet heeft ingeleverd. Waarschijnlijk wordt dit 

dan bij de milieustraat ingeleverd en niet zozeer in een ‘Remia-container’. 

 

 

 

 

 



 4 



 5 

Inhoudsopgave 

Samenvatting ______________________________________________________________ 3 

Inhoudsopgave _____________________________________________________________ 5 

1. Inleiding ______________________________________________________________ 7 

1.1 Aanleiding en doel________________________________________________________ 7 

1.2 Organisatie _____________________________________________________________ 7 

1.3 Methodiek ______________________________________________________________ 7 

1.4 Leeswijzer ______________________________________________________________ 8 

2. Elektrische apparaten____________________________________________________ 9 

3. Inzamelen frituurvet ____________________________________________________ 15 

 

Bijlage I: Opmerkingen______________________________________________________ 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 



 7 

1. Inleiding 

 

1.1 Aanleiding en doel 

De gemeente Venlo wil het scheiden van afgedankte kleine elektrische apparaten en middelgrote 

apparaten stimuleren. Met middelgrote apparaten worden apparaten bedoeld die in uw 

restafvalcontainer passen, zoals koffiezetapparaten, broodroosters en boormachines. Onder kleine 

elektrische apparaten verstaan we onder andere rekenmachines, zaklampen, scheerapparaten, 

ipod’s, walkmans, opladers en elektrische tandenborstels.  

Om de scheiding van kleine elektrische apparaten te stimuleren heeft de gemeente Venlo op 11 

plaatsten in de gemeente zogenaamde ‘retourstations’ geplaatst. Dit aantal zal op korte termijn 

worden uitgebreid.  

 

Op dit moment staan de retourstations op de volgende plaatsen: 

• Nijmeegseweg  2x (Trefcenter) 

• Gelreplein (Plus markt)  

• Vinckenhofstraat (Super de Boer)  

• Van Nijvenheimstraat (AH/C1000)  

• Albert Verweystraat (Boulevard Hazenkamp)  

• Glazenapplein (Plus markt)  

• Raadhuislaan (AH)  

• Muldersplein (Super de Boer)  

• Scholtisstraat (kerk Velden)  

• Wal/Op de Hor (Arcen) 

 

Om te kijken in hoeverre deze retourstations en andere inzamelmogelijkheden voor kleine en 

middelgrote elektrische apparaten bij de burgers bekend zijn en al worden gebruikt, en of burgers 

bereid zijn deze in de toekomst te gaan gebruiken, wordt dit onderzoek uitgevoerd. 

 

Verder wil de gemeente Venlo ook het apart inleveren van frituurvet stimuleren. Gebruikt frituurvet 

kan volledig worden hergebruikt door er biodiesel, brandstof voor de auto, van te maken. Een 

huishouden produceert per jaar ongeveer 10-15 kilogram afgedankt frituurvet. Nu gaat dit nog vaak 

met het huisvuil mee naar de afvalverbranding. Dat is zonde, want het is een goedkope en goede 

brandstof. De gemeente wil daarom graag het frituurvet van huishoudens gescheiden inzamelen. Op 

dit moment kunnen burgers hun frituurvet al gescheiden inleveren bij de milieustraat en bij 

verschillende ‘Remia-containers’ bij sommige supermarkten. In de toekomst zijn er plannen om het 

aantal inleverpunten voor frituurvet uit te breiden. Om te kijken of mensen bereid zijn hier ook 

gebruik van te maken, wordt dit onderzoek uitgevoerd. 

 

1.2 Organisatie 

De opdrachtgever voor dit onderzoek is afdeling Openbare Werken. De verantwoordelijkheid voor 

het de gegevensanalyse en de uiteindelijke rapportage ligt bij sectie Onderzoek en Statistiek van de 

gemeente Venlo. De vragenlijst is gezamenlijk opgesteld. 

 

1.3 Methodiek 

Voor de dataverzameling van dit onderzoek is gebruik gemaakt van een digitale vragenlijst. Alle 719 

gemeentepanelleden hebben via een e-mail een uitnodiging gekregen voor het onderzoek.  Na een 

week is nog een herinneringsbericht gestuurd naar de mensen die op dat moment de vragenlijst nog 

niet hadden ingevuld. In totaal hebben 564 mensen de vragenlijst ingevuld. Dit komt uit op een 

respons van 78,4%.  
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1.4 Leeswijzer 

Deze rapportage bestaat uit 3 hoofdstukken. In het inleidende hoofdstuk 1 wordt kort ingegaan op 

de aanleiding en het doel van dit onderzoek. Verder wordt de organisatie en de gebruikte methodiek 

nader beschreven. In hoofdstuk 2 worden de resultaten van het onderdeel elektrische apparaten 

omschreven. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het inzamelen van frituurvet. Tot slot is nog een 

bijlage toegevoegd. Hierin staan enkel opmerkingen die panelleden me hebben toegestuurd. 

 

In de rapportage wordt gebruik gemaakt van figuren. In deze figuren worden de percentages 

weergegeven. Boven de figuren staat het totaal aantal mensen dat antwoord op die betreffende 

vraag heeft gegeven (=N). Als de figuur meerdere vragen bevat, is de N genomen van vraag die door 

de meeste mensen is ingevuld. 
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2. Elektrische apparaten 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de bereidheid en bekendheid van het gescheiden inleveren van 

verschillende afvalstromen, in het bijzonder kleine elektrische apparaten. De resultaten worden 

gepresenteerd in figuren. De N (het aantal respondenten dat de vraag heeft beantwoord) staat 

boven de figuur vermeld. 

 

Ruim tweederde van de panelleden geeft aan dat zij kleine en middelgrote elektrische apparaten 

inleveren. Daarnaast zie je dat oudere panelleden vaker elektrische apparaten gescheiden inleveren 

dan jongere panelleden. 

 

Figuur 2.1. Levert u kleine en middelgrote elektrische apparaten in?(N=564) 
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De reden dat elektrische apparaten niet (altijd) worden ingeleverd is vaak dat ze niet weten dat dat 

kan en/of dat ze niet weten waar ze deze moeten inleveren. 

 

Figuur 2.2. Waarom doet u dat niet altijd? (N=182) 
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Daarnaast konden panelleden ook een ‘andere reden’ opgeven waarom ze elektrische apparaten niet 

(altijd) inleveren. Hieronder staan deze weergegeven. De ‘andere reden’ die worden genoemd zijn 

grofweg onder te verdelen in twee categorieën: gemakzucht en geen apparaten om weg te gooien. 

 

Reden om elektrische apparaten niet altijd in te leveren, anders namelijk…. 

 

Gemak/ desinteresse/ te veel moeite 

• Desinteresse. 

• Gemak. 

• Doe ze gewoon bij het restafval. 

• Geen tijd en ik vind dat ik al zoveel afval moet scheiden. 

• Het milieuprobleem, als het er al is, interesseert me niet. Ik ben toch al een hele tijd dood 

voordat het milieu echt naar de klo** is.  

• Ik heb een container. 

• Luiheid. 

• Omdat ik er niet altijd aan denk en door gemakzucht. 

• Omslachtig om te bewaren op een plaats waar ik het weer vergeet en dan nog niet heb 

weggegooid. 

• Op tijden dat ik niet kan. 

• Te lastig (2x). 

• Te veel moeite. 

• Voor een oud mobieltje rij je niet naar een milieu station . 

• Weg is weg. 

 

Heb geen elektrische apparaten die ik weg wil doen 

• Geen kleine elektrische apparaten gehad om weg te gooien. 

• Heb er geen. 

• Heb geen oude apparatuur die ik weg wil doen. 

• Heb nog geen app. stuk gehad, heb alles nog nieuw. 

• Heb nog nooit iets weggegooid. 

• Het komt weinig voor. 

• Ik gooi nooit elektrische apparaten weg. 

• Ik gooi zelden kleine en middelgrote elektrische apparaten weg. 

• Ik heb nog geen apparaten weg hoeven doen. 

• Is nog niet van toepassing geweest. 

• Heb nog geen apparaten weggegooid de laatste tijd. Daarvoor kon dit nog bij de 

cirkel/milieustation. 

• Niet veel in te leveren. 

• Te weinig apparaten om in te leveren. 

• We hebben geen kleine apparaten die we moeten inleveren. 

 

Overig 

• Bewaren en dan alles tegelijk naar de stortplaats. 

• Breng het naar gemeente. 

• Dacht dat dat alleen op de James Cookweg kon. 

• Meegegeven aan elektro-zaak na installatie nieuwe tv. 
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Tweederde van de panelleden hebben hun elektrische apparaten ingeleverd bij de milieustraat, en 

nog eens de helft in de winkel. Een kwart heeft ze ingeleverd bij een retourstation.  

 

Figuur 2.3. Op welk inleverpunt heeft u wel eens kleine en/of middelgrote elektrische apparaten 

ingeleverd? (N=476) 
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De helft van de panelleden kent de nieuwe retourstations nog niet. Twee op de vijf panelleden kent 

alle inleverpunten. Slecht een op de zes kent geen enkele inleverpunt.  

 

Figuur 2.4. Welke van de onderstaande inleverpunten kende u nog niet? (N=561) 

40%

16%

51%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Retourstation

Ik ken ze a l lemaal

Geen enkele

Mi l ieus traat

 
 



 12

Voor de meeste afvalstromen zijn de panelleden bereid om de retourstations te gaan gebruiken. Met 

name voor batterijen en kleine elektrische apparaten zijn mensen hiertoe bereid (resp. 92% en 90%). 

Slechts 1% van de panelleden is in het geheel niet bereid om de nieuwe retourstations te gaan 

gebruiken. 

 

Figuur 2.5. Bereidheid van gebruik retourstations voor meerdere afvalstromen? (N=560) 
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Het milieu is voor ongeveer tweederde van de panelleden de voornaamste reden om elektrische 

apparaten in te leveren. Voor 14% geldt dat ze dit zien als hun burgerplicht. Deze laatste reden geldt 

wat vaker voor de oudere panelleden. Een kwart van de 65 plussers vindt het zijn burgerplicht. 

 

Figuur 2.6. Belangrijkste reden om elektrische apparaten in te leveren?(N=560) 
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Daarnaast konden panelleden ook een ‘andere reden’ opgeven waarom ze het inleveren van 

elektrische apparaten belangrijk vinden. Hieronder staan deze weergegeven. Hieruit komt naar voren 

dat toch vaak milieu een belangrijke reden is. 

 

Belangrijkste reden om elektrische apparaten in te leveren, anders namelijk…. 

 

Eigenlijk toch milieu 

• Als het goed is voor het milieu dan doe ik het, mits er resultaten bekend gemaakt worden en de 

opbrengst niet in particuliere handen terecht komt. 

• De gevaarlijke stoffen in deze apparaten. Broom, lood in de tin, enz. 

• Omdat de gemeente deze keuze voor mij maakt om milieuvriendelijk te kunnen zijn. Zelf ben ik 

meer overtuigd van de resultaten die worden bereikt door afval scheiden in de fabriek, dus 

ongesorteerd ophalen van huisvuil! 

• Het is beter voor het milieu én ik vind het mijn burgerplicht. 

 

Alle redenen 

• Alle bovenstaande 4 antwoorden. 

• Alle bovenstaande antwoorden zijn van toepassing. 

 

Overig 

• Bij aankoop van een nieuw apparaat betaal ik een opruimbelasting, dus inleveren bij 

aankoopwinkel. 

• Stations zijn zeer goed te bereiken met weinig moeite, dus doen we daaraan mee. 
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3. Inzamelen frituurvet 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de bereidheid en bekendheid van het gescheiden inleveren van 

frituurvet. De resultaten worden gepresenteerd in figuren. De N (het aantal respondenten dat de 

vraag heeft beantwoord) staat boven de figuur vermeld. 

 

Ongeveer drie op de vijf panelleden is op de hoogte van het hergebruik van frituurvet. Bijna alle 

(89%) panelleden die frituurvet gebruiken zijn ook bereid om hun gebruikte frituurvet in te leveren. 

Ongeveer een vijfde van de panelleden gebruikt geen frituurvet.  

 

Figuur 3.1. Wist u dat frituurvet heel goed kan worden hergebruikt? 
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Figuur 3.2. Bent u bereid uw gebruikte frituurvet in te leveren? 
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Amper een op de vijf panelleden heeft een inleverpunt voor frituurvet van ‘Remia’ wel eens gezien. 

Toch heeft ruim de helft wel eens frituurvet ingeleverd. Dit doen ze dan waarschijnlijk bij de 

milieustraat. 

 

Figuur 3.3. Heeft u het inleverpunt voor frituurvet van ‘Remia’ wel eens gezien? 
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Figuur 3.4. Heeft u wel eens gebruikt frituurvet ingeleverd? 
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Bijlage I: Opmerkingen 

 

• Suggestie, U geeft aan  dat er in de toekomst nog meer afval containers geplaatst worden voor 

afvoer kleine elektrische apparaten. Misschien is het handig om deze juist in de buurt van 

grote elektronica zaken te plaatsen. 

 

• In mijn woonplaats Velden mis ik de mogelijkheid om tussentijds papier weg te brengen naar 

een papiercontainer. Voorheen kon dat op de Oude Heerweg, sinds we bij de nieuwe 

gemeente Venlo zijn kunnen we nog maar één keer per maand van ons oud papier af als de 

fanfare het ophaalt. Wat mij betreft is de papier container onmisbaar want de berg oud papier 

is tegenwoordig zo hoog (zeker met grote papier/kartonverpakkingen) dat het steeds lastiger is 

om het gescheiden te bewaren. 

 

• Ik vind het jammer dat ik bij de enquête geen opmerkingen kan invoeren. Wel fijn dat er direct 

wordt doorgelinkt en er geen wachtwoord nodig is. Dat ben ik toch weer kwijt. Vraag over 

frituurvet was voor mijn gevoel niet compleet. Ik lever dat altijd in bij de James Cookweg. 

 

  
 

 
 

 


