Van Afval Naar Grondstof
Te veel waardevolle grondstoffen worden nog dagelijks verbrand. Ook in het huishoudelijk afval. Als
we in Nederland op termijn volledig circulair willen zijn moet dit veranderen. Dit doen we sinds een
aantal jaren met het programma Van Afval Naar Grondstoffen (VANG-huishoudelijk afval). Het
programma is gericht op gemeenten en ondersteunt bij het circulair maken als het gaat om
afvalscheiding van huishoudelijk afval. De afgelopen tijd zijn met dit programma al forse stappen
gezet, maar we zijn er nog niet. Ook in de komende jaren is er nog een flinke inzet van gemeenten
nodig. Enerzijds om meer waardevolle materialen te scheiden en minder restafval te verbranden en
anderzijds om de kwaliteit van de reststromen te verbeteren, zodat hoogwaardige recyling mogelijk
wordt. In 2022 is dit landelijke VANG-programma herijkt tot en met 2025 1.

Waar staan we nu?
In de afgelopen jaren hebben gemeenten flinke stappen gezet. Er is nieuw beleid gemaakt en een
nieuwe afvalbeheerstrategie ontwikkeld en ingevoerd. Dit zien we terug in de resultaten. Zo is in de
periode van 2015 tot 2020 de gemiddelde hoeveelheid te verbranden restafval per inwoner gedaald
van 240 kg naar 180 kg. Het gemiddelde afvalscheidingspercentage is gestegen van 50% naar 60% en
ten opzichte van het jaar 2015 is alleen al door scheiding aan de bron 500.000.000 kg CO2 bespaard.
Al bijna 1 op de drie gemeenten realiseert een afvalscheidingspercentage van boven de 75% en
inmiddels zitten 56 gemeenten al onder de 100 kg restafval per inwoner.

De kaart rechts toont de hoeveelheid
huishoudelijk restafval per gemeente
in 2019

Wilt u weten hoe uw gemeente scoort
ten opzichte van andere gemeenten?
Kijk en vergelijk met de VANG-tools via
https://www.benchmarkafval.nl/vang-tools/
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Het Uitvoeringsprogramma VANG-huishoudelijk afval is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
(IenW), de vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de NVRD, als vertegenwoordiger van gemeenten en hun publieke
afvalbedrijven, en Rijkswaterstaat als uitvoerder namens het ministerie IenW

Wat is de uitdaging voor de komende jaren?
Ondanks de gerealiseerde resultaten worden de ambities van 75% afvalscheiding en maximaal 100 kg
restafval per inwoner gemiddeld gezien nog niet gehaald. Ook is de kwaliteit van bepaalde
deelstromen onder druk komen te staan waardoor een deel van de gescheiden materialen niet
hoogwaardig gerecycled wordt. Op dit moment wordt 52,5% van het huishoudelijk afval gerecycled
in Nederland. Op bassi van Europese richtlijnen zal dit moeten stijgen naar minimaal 55% in 2025 en
60% in 2030.
Dit kan alleen als we in Nederland:
• meer gaan scheiden (momenteel bestaat het huishoudelijk restafval dat wordt verbrand nog
voor tweederde uit recyclebaar materiaal)
• de kwaliteit van de afvalscheiding wordt verbeterd (nu zorgt o.a. vervuiling ervoor dat een te
groot deel van de gescheiden stromen alsnog worden verbrand)
Het Uitvoeringsprogramma richt zich de komende jaren op deze twee zaken, waarbij er uiteraard ook
aandacht is voor afvalpreventie.

Hoe kan het programma VANG gemeenten helpen?
Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht voor de inzameling van huishoudelijk afval en zijn
wettelijk verplicht om een groot aantal afvalstoffen zoals gft, verpakkingen en elektronische
apparatuur gescheiden in te zamelen. Op deze wijze kunnen gemeenten bijdragen aan de transitie
naar een circulaire samenleving en aan de klimaatdoelen.
Vanuit het programma VANG wordt aan gemeenten kennis, advies en ondersteuning geboden,
gericht op beleidsontwikkeling, afvalbeheerstrategieën, inzamelsystemen, methoden en
communicatie. Ook is er specifieke ondersteuning op de optimalisatie van de inzameling en de
kwaliteit van specifieke materiaalstromen, zoals gft en textiel.
Vanuit het programma worden tal van handreikingen en instrumenten ontwikkeld, maar ook
workshops, trainingen en kennisbijeenkomsten georganiseerd. Tevens is het mogelijk als individuele
gemeente of als groep gemeenten maatwerkadvies en begeleiding te krijgen.
Op de website www.vang-hha.nl is nu al een schat aan kennis en informatie te vinden.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?
Meldt u zich dan via deze link aan voor de nieuwsbrief

Wilt u persoonlijk advies?
Neem dan contact op met onze VANG-adviseurs
Koos van Dael
Samuel Stollman

M: vandael@nvrd.nl
M: stollman@nvrd.nl

T: 06 - 51 39 63 69
T: 06 - 51 84 57 24

