Effectieve aanpak van bijplaatsingen
Wat is een bijplaatsing?
Een bijplaatsing is afval dat naast of nabij een afvalinzamelsysteem wordt geplaatst in plaats van erin,
zonder dat hierover een afspraak is gemaakt met de afvalinzamelaar. Het bijgeplaatste afval leidt tot
meer zwerfvuil en verloedering van de openbare ruimte. Het probleem van bijplaatsingen is een
probleem dat zich voornamelijk voordoet bij (ondergrondse) containers in de publieke buitenruimte.

Oorzaken
Bijplaatsingen kunnen drie soorten oorzaken hebben:
•

•
•

Het is altijd het gevolg van menselijk gedrag. Dit gedrag kan enerzijds te maken hebben met
inwoners die het zichzelf zo makkelijk mogelijk willen maken, niet over de juiste faciliteiten
beschikken of bijvoorbeeld door taalbarrières niet bekend zijn met de afval regelgeving.
Bijplaatsingen kunnen ontstaan doordat de inwoners van een wijk zich niet verbonden
voelen met de omgeving. Sociale cohesie speelt hierin een belangrijke rol.
Problemen met het afvalinzamelsysteem en/of de dienstverlening eromheen. Denk hierbij
aan kapotte of overvolle containers. In deze situatie is de (publieke) dienstverlener
medeverantwoordelijk voor de oorzaak van de bijplaatsingen.

Oplossingsrichtingen
1. Zorg dat de basis op orde is
Om bijplaatsingen te voorkomen is het van belang dat de omgeving van de containers schoon en
uitnodigend is, de containers werken, de containers voor iedereen toegankelijk zijn en de bewoners
weten hoe zij de verschillende afvalsoorten horen in te zamelen. Als de basis op orde is kan het
gemeentelijk beleid zich specifiek richten op probleemlocaties. Om effectief oplossingen voor
bijplaatsingen te vinden is dit dus ook een randvoorwaarde.

2. Maatwerkinterventies
Er zijn verschillende oorzaken van bijplaatsingen en daarom bestaat er niet één generieke aanpak.
Maatwerkinterventies op wijk/buurt/stadsdeel niveau zijn dan ook het meest effectief in het
tegengaan van bijplaatsingen. In het algemeen kan afhankelijk van de oorzaak worden ingezet op:
•
•
•
•

Aanvullende handhaving door bijplaatsingen te controleren of cameratoezicht in te zetten.
Aanvullende dienstverlening om bewoners te faciliteren, bijvoorbeeld door het verlagen van
ophaaltarieven, het beschikbaar stellen van aanhangers en/of bakfietsen of het wegbrengen
van grofvuil te vereenvoudigen.
Aanvullende communicatie door middel van brieven, borden, stickers.
Ook kan de directe omgeving rondom de container aantrekkelijker en aangenamer worden
gemaakt door het toevoegen van groen elementen, speeltoestellen etc.

3. Monitoring
Om inzicht te krijgen in de problematiek en de effectiviteit van de maatregelen is het van belang dat
de gemeente een monitoringstrategie ontwikkelt waarin naast de frequentie, ook het type
bijplaatsing en de staat van de container wordt gemonitord.

4. Nieuwe technologie
Er zijn elektronische oplossingen ontwikkeld voor het meten van de vulgraad van containers om tijdig
de containers te legen en daarmee te voorkomen dat ze vol raken. Daarnaast worden er ook apps
gebruikt waarin inwoners eenvoudig bijplaatsingen kunnen melden. Tot slot wordt er tegenwoordig
ook geëxperimenteerd met het registreren van bijplaatsingen door camera’s te monteren op
gemeentevoertuigen.

Meer weten?
Samen met VConsyst en Waste Vision heeft de NVRD een onderzoek uitgevoerd naar een effectieve
aanpak van bijplaatsingen. Het volledige rapport is hier te downloaden.

