
Bijlage 1 

 

Gemeente Renkum  
Veel gestelde vragen over de nieuwe manier van inzamelen van huishoudelijk afval. 

 

Afval is waardevol 

Een groot deel van het restafval dat wordt weggegooid bestaat nog uit herbruikbare en dus 

waardevolle grondstoffen. Het is zonde dat we die grondstoffen zomaar weggooien. 

 

Wat is het prijsverschil tussen het verwerken van restafval en van herbruikbaar afval? 

• restafval kost €100,- per ton 

• GFT kost € 58,- per ton 

• oud papier levert €75,- per ton op 

• wit glas levert € 10,- per ton op 

• gekleurd glas levert € 5,- per ton op 

• plastic levert €400,- per ton op 

• textiel marktprijs varieert tussen €200 en €400 per ton 

Alle kosten en opbrengsten worden verwerkt in de afvalstoffenheffing die u betaalt. 

 

Betalen per keer voor restafval– wat is dat precies? 

U gaat betalen per keer dat u de grijze kliko aan de weg zet. Of, als u in hoogbouw of appartement 

woont, een afvalzak naar een (ondergrondse) container voor restafval brengt. Het vaste tarief voor 

de afvalstoffenheffing gaat omlaag en er komt een tarief per aanbieding van restafval (dus niet op 

gewicht!).  

 

Hoe vindt de verrekening plaats?  

Een aanslag van het vastrecht en het verwachte aantal aanbiedingen ontvangt u begin 2017. Het 

werkelijk aantal aanbiedingen van restafval wordt achteraf verrekend, dus begin 2018. Heeft u 

minder aangeboden dan waar van uit is gegaan dan wordt dit in mindering gebracht op uw nieuwe 

aanslag. Heeft u meer afval aangeboden dan ziet u dat ook terug op uw nieuwe aanslag. 

 

Hoeveel ga ik betalen voor restafval?  

 

Met ingang van 2017 bestaat de afvalstoffenheffing uit 2 delen: een vast deel (vastrecht) en een 

variabel deel dat wordt bepaald door het aantal keer dat u de restafval-kliko aan de weg zet of een 

afvalzak naar een (ondergrondse) brengcontainer voor restafval brengt. 

 

De gemeenteraad heeft voor 2017 de volgende tarieven vastgesteld (de definitieve tarieven 

worden in de loop van 2016 vastgesteld): 

Vastrecht 2017: 

eenpersoonshuishoudens: € 174,00 

tweepersoonshuishoudens: € 191,00 

drie of meerpersoonshuishoudens: € 208,00 

 

Aanbieden restafval per keer (variabel deel): 

• restafval-kliko 240 liter € 5,00 

• restafval-kliko 140 liter € 3,00 

• 60 liter zak ondergrondse brengcontainer € 1,00 

• 30 liter zak ondergrondse brengcontainer € 0,50 



 

Een aanslag van het vastrecht inclusief een gemiddeld aantal aanbiedingen ontvangt u begin 2017.  

Het aantal aanbiedingen van restafval wordt achteraf verrekend, dus begin 2018. 

*In 2015 betaalde een éénpersoonshuishouden € 217,90; een tweepersoonshuishouden € 248,20 

en een meerpersoonshuishouden €278,80 aan afvalstoffenheffing. 

 

Ben ik met betalen per keer voor restafval duurder uit dan de huidige 

afvalstoffenheffing?  

Dat hangt af van hoe vaak u afval aanbiedt. Als u goed scheidt en weinig aanbiedt bent u 

goedkoper uit dan wanneer u vaker aanbiedt. Gemiddeld genomen is het systeem goedkoper dan 

het oude systeem met een vast tarief omdat mensen beter afval gaan scheiden.  

 

Leidt ‘betalen per keer’ tot veel dumpingen en zwerfafval? 

Uit de gegevens van andere gemeenten waar ‘betalen per keer voor restafval is ingevoerd, blijkt 

dat de hoeveelheid zwerfvuil niet of nauwelijks toeneemt. Uiteraard is dit wel iets waar de 

gemeente en ACV extra op gaan letten bij de invoering van betalen per keer. Er wordt extra 

handhaving ingezet, zwerfval wordt opgeruimd en indien mogelijk kan zelfs een boete worden 

opgelegd door de BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) van de gemeente. Ook worden de 

afvalbakken in de openbare ruimte aangepast zodat deze niet gebruikt kunnen worden als 

restafvalcontainer. 

 

Sinds de invoering van het inzamelen van PMD heb ik veel meer volle zakken. Waar moet 

ik al die zakken laten? 

Met de invoering van het nieuwe systeem gaan we meer service bieden op deze grondstoffen. De  

PMD-zakken gaan we dan ook iedere week ophalen. U houdt daardoor thuis meer ruimte over. De 

wijze van inzamelen (met de PMD-zak) blijft onveranderd.  

 

Hoe vaak wordt de restafval-kliko geleegd?  

De restafval-kliko wordt per 1-1-2017 eens in de drie weken geleegd. Het is aan u om te bepalen 

of en hoe vaak u de restafval-kliko aan de weg zet. In gemeenten waar betalen per keer al langer 

is ingevoerd blijkt dat gemiddeld 8 keer per jaar aanbieden zeker haalbaar is. 

 

De oude duobak is toch veel groter? Waar laat ik al mijn afval? 

Met de invoering van het wekelijks ophalen van PMD in combinatie met ‘betalen per keer’ is de 

verwachting dat het aanbod van restafval veel minder wordt. De verwachting is dat u, afhankelijk 

van de gezinsgrootte, met een 140 liter restafval-kliko goed uit kunt komen. De oude duobak heeft 

een inhoud van in totaal 260 liter. Deze inhoud is verdeeld over 130 liter voor GFT en 130 liter voor 

restafval. Het blijkt dat met de duobak vaak veel minder restafval aangeboden wordt dan er aan 

capaciteit beschikbaar is. Mocht u toch niet uitkomen met de 140 liter kliko dan kunt u eventueel 

kiezen voor een 240 liter kliko. Ook kunt u altijd met het restafval naar een ondergrondse 

container in de buurt. Met uw milieupas krijgt u toegang om tegen betaling uw restafval aan te 

bieden in de ondergrondse container.  

  

Blijf ik met mijn restafval zitten als ik een keer meer afval heb? 

Heeft u een keer meer afval en duurt het nog even voor de kliko wordt geleegd dan kunt u gebruik 

maken van de ondergrondse containers in uw buurt. Met uw milieupas kunt u toegang krijgen tot 

deze voorziening. Uiteraard wordt deze aanbieding geregistreerd op uw milieupas.  

 

 

 



Hoe vaak wordt de GFT-kliko geleegd? 

De GFT-kliko wordt iedere week geleegd met uitzondering van de wintermaanden. In de maanden 

december, januari en februari wordt de GFT-kliko elke maand geleegd.   

 

Ik kan voor zowel GFT als voor restafval kiezen uit een 140 liter of 240 liter kliko. Hoe 

groot zijn deze twee kliko’s precies? 

Een 140 liter kliko is net zo breed als de papiercontainer maar minder diep. De afmetingen van het 

deksel van een 140 liter kliko zijn circa 40 x 40 cm. De afmetingen van het deksel van een 240 

liter kliko zijn circa 55 x 55 cm. Ter vergelijking, de huidige duobak heeft een afmeting van 65 x 65 

cm. Houd u er wel rekening mee dat het tarief per aanbieding hoger is bij een 240 liter kliko. 

 

Waarom krijg ik een nieuwe restafval-kliko met chip?  

Via deze chip kunnen we zien hoe vaak een huishouden de restafval-kliko aan de weg zet, want de 

chip is gekoppeld aan een postcode/ huisnummer. Via deze gegevens vindt dus ook de verrekening 

plaats. Restafvalkliko’s zonder chip kunnen niet geleegd worden. Het gewicht wordt niet 

geregistreerd. 

 

Wanneer krijg ik de nieuwe kliko voor GFT en restafval? 

De firma Kliko bezorgt in week xx of in week xx de nieuwe kliko's voor restafval en GFT-afval. U 

ontvangt hierover nog een brief met de exacte week. 

Let op: de nieuwe kliko's zijn groen! De kleur deksel geeft de afvalstroom weer: grijs = restafval, 

bruin = GFT-afval. Voor deze kleur is gekozen omdat ook de andere ACV-gemeenten met dezelfde 

kleuren werken.  

 

Ik heb maar een kleine tuin. Wat nu?  

Het uitgangspunt is dat u, net zoals als alle huishoudens (laagbouw), een restafval en een GFT-

kliko ontvangt. Wel heeft u de mogelijkheid om vooraf aan te geven dat u afziet van de restafval-

kliko en gebruik maakt van de ondergrondse verzamelcontainer in uw buurt.  

Voor de zomer van 2016 ontvangt u een brief met meer informatie en hoe u aan kunt geven 

restafval te willen gaan wegbrengen. 

 

Bestaat er een speciale regeling voor grote of kleine gezinnen? 

Het tarief is opgebouwd uit twee componenten: een vastrecht en een variabel deel. De hoogte van 

het vastrecht is afhankelijk van de gezinsgrootte. Voor het variabele deel geldt dat betaald wordt 

voor het aantal aanbiedingen (de vervuiler betaalt).  

 

Ik kwam altijd in aanmerking voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. is dat nog 

steeds zo? 

Dat is nog steeds zo. De maximale kwijtschelding is het vaste tarief plus 13 (laagbouw) of 36 

(hoogbouw, 60 liter zak) aanbiedingen per jaar. In het najaar kunt u via de gemeentelijke website 

een aanvraag doen voor deze regeling. 

 

Ik heb om medische redenen veel afval (stoma, incontinentie afval, CAPD), ben ik 

daardoor duurder uit? 

Als u om medische redenen veel afval heeft kunt u daarmee gratis terecht bij de speciale 

inzamelpunten zoals bij kinderdagverblijven, verpleeg-en verzorgingshuizen. Uiteraard kunt u er 

ook voor kiezen om dit afval in de restafval-kliko te doen.  

 

 

 



Ik heb kinderen die nog veel wegwerpluiers gebruiken, ben ik daardoor duurder uit?  

Als u veel wegwerpluiers gebruikt kunt u daarmee gratis terecht bij de speciale inzamelpunten 

zoals bij kinderdagverblijven, verpleeg-en verzorgingshuizen. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen 

om dit afval in de restafval-kliko te doen. 

 

Ik ruim wel eens zwerfvuil op en doe dat nu in mijn duobak. Dat gaat me bij het nieuwe 

systeem dus geld kosten? 

De gemeente is allereerst blij met mensen die hun buurt schoon houden. U betaalt per keer dat u 

de restafval-kliko aan de weg zet. Is de kliko nog niet vol en u gooit er zwerfvuil in; dan betaalt u 

daarvoor niks extra. 

Meedoen met zwerfvuilacties en het adopteren van buurten kan via de gemeente Renkum. Met u 

worden afspraken gemaakt over de benodigde materialen en hoe vaak u aan de slag gaat. Ook 

wordt een afspraak gemaakt over het ophalen van het ingezamelde zwerfafval. Zo kost het u geen 

geld. 

 

Ik doe met toestemming van de buren restafval in hun kliko. Krijgen zij hierdoor hogere 

kosten? 

Alleen als uw buren hun kliko hierdoor vaker aan de straat moeten zetten en ze dus vaker geleegd 

moeten worden, kost dit hen geld. Als hun kliko toch al aan de straat staat om geleegd te worden, 

zijn er voor uw buren geen extra kosten aan verbonden. U betaalt u immers per keer dat u uw 

restafval-kliko aanbiedt om te legen (en dus niet per kg!). 

 

Is het betalen per keer voor restafval onredelijk voor eenpersoonshuishoudens? 

De nieuwe systematiek is op basis van het aantal aanbiedingen en niet meer op basis van alleen de 

gezinsgrootte. Wie veel aanbiedt is duurder uit dan wie weinig aanbiedt. Eenpersoonshuishoudens 

bieden meestal minder aan. In de oude systematiek werd het minder aanbieden van de duobak 

niet beloond.  

 

Hoe weet ik straks welke kliko voor mij is?  

Op de nieuwe kliko's zit aan de zijkant een sticker met daarop uw adres. Zo weet u welke kliko bij 

welk adres hoort. De firma Kliko bezorgt de 2 nieuwe kliko's en zet ze voor uw deur/oprit. U hoeft 

hiervoor niet thuis te zijn. Treft u de kliko's aan, zet ze dan zo snel mogelijk op uw perceel. 

 

Waarom hebben de nieuwe kliko's een chip? 

Via deze chip kunnen we zien hoe vaak een huishouden de restafval-kliko aan de weg zet, want de 

chip is gekoppeld aan een postcode/ huisnummer. Via deze gegevens vindt dus ook de verrekening 

'betalen per keer' plaats. Restafval-kliko’s zonder chip kunnen niet geleegd worden. De chip 

registreert niet het gewicht. 

De GFT-kliko heeft ook een chip. Voor deze kliko wordt geen apart tarief berekend. Door de 

registratiechip krijgen we inzicht hoe veel kliko's er in een bepaalde wijk aan de weg worden gezet. 

Hierdoor kunnen we onze routes optimaliseren. 

 

Wanneer krijg ik de nieuwe kliko's voor restafval en GFT-afval? 

De firma Kliko bezorgt in week xx of in week xx de nieuwe kliko's voor restafval en GFT-afval. U 

ontvangt hierover nog een brief met de exacte week. 

Let op: de nieuwe kliko's zijn groen! De kleur van het deksel geeft de afvalstroom weer: grijs = 

restafval, bruin = GFT-afval. Alle ACV-gemeenten (Veenendaal, Ede, Wageningen en Renkum) 

werken met dezelfde kleurstelling of gaan dat nog doen. 

 

 



Wanneer wordt de 'oude' duobak opgehaald?  

U ontvangt nader bericht wanneer u de oude duobak aan de straat kunt zetten om deze op te laten 

halen. Bent u niet in de gelegenheid om  de duobak aan de weg te zetten, wilt u dan bijvoorbeeld 

uw buren of familie vragen dit voor u te doen? Dank daarvoor.  

 

Ik heb nu een extra groene container. Mag ik die houden? 

U krijgt een nieuwe kliko waarbij u de keuze heeft uit een 140 liter of een 240 liter. Deze kliko’s 

zijn voorzien van een chip waardoor deze door het inzamelvoertuig herkend worden. De oude 

groene containers hebben geen chip en kunnen daardoor niet geleegd worden. Als u de oude 

groenbak wilt houden, bijvoorbeeld voor het opslaan van spullen, dan mag dat. Wilt u de groene 

container liever kwijt, dan kunt u deze tegelijkertijd met de duobak op laten halen. 

 

Kan ik later nog wisselen van kliko formaat? 

Er komt een 'gemeente breed' gratis omwisselmoment vóór de zomer van 2017. Als er meer 

informatie over bekend is, wordt u hierover geïnformeerd via de website, social media en de 

gemeentepagina van Hoog en Laag. Ook later is het mogelijk om van formaat kliko te wisselen. 

Hier zijn echter wél kosten aan verbonden.  

U kunt een kliko-wissel aanvragen via renkum@acv-groep.nl. 

 

Wat gebeurt er met mijn oude duobak?  

De meeste duobakken in Renkum zijn meer dan 20 jaar oud. Ze worden geshredderd (vermalen) 

en gebruikt om nieuwe kliko’s van te maken.  

 

 

Hoogbouw 
 

Hoe werkt ‘betalen per keer’ als je in een appartement of hoogbouw woont?  

U betaalt per keer dat u een afvalzak naar een ondergrondse container brengt. Daarbij is er 

onderscheid in tarief voor het brengen van een 60 of een 30 liter zak. Het aantal keer dat u een 

huisvuilzak in een brengcontainer deponeert, wordt bijgehouden door uw milieupas. 

 

Wat is een ondergrondse container? 

Dit is een ondergrondse container waar u uw afval naartoe brengt en meerdere huishoudens 

gebruik van maken. De container wordt door de ACV geleegd op basis van het aantal aangeboden 

vuilniszakken.  

 

Hoe werkt een brengcontainer voor restafval met een inworp van een 30 en 60 liter? 

Bij het aanbieden van de milieupas opent de 30 liter opening, bij nogmaals het pasje langs de 

reader halen opent de 60 liter zich. Hoewel het gebruik van de ondergrondse container eenvoudig 

is wordt een handleiding op de website van de gemeente Renkum en de ACV beschikbaar gesteld.  

 

Hoe worden de locaties voor de nieuwe ondergrondse containers bepaald? 

Deze locaties worden bepaald door de gemeente Renkum. Uitgangspunten voor de locatiebepaling 

zijn onder andere bereikbaarheid voor inwoners en vuilniswagen, ondergrondse infrastructuur 

(kabels en leidingen) en zoveel mogelijk behoud van openbare ruimte (parkeerplaatsen, groen 

e.d.). De mogelijke locaties worden medio 2016 per brief bekend gemaakt. Hoewel de 

ondergrondse containers vergunningsvrij kunnen worden aangelegd krijgen inwoners de 

mogelijkheid hier een zienswijze op in te dienen. 

 



Het betalen per keer voor restafval is voor hoogbouwbewoners onrechtvaardig omdat zij 

minder mogelijkheden hebben om goed afval te scheiden.  

Bij de tariefstelling voor betalen per keer (restafval) is rekening gehouden met het feit dat goed 

scheiden voor hoogbouwbewoners lastiger is. 

Laagbouwhuishoudens betalen 5,00 euro voor het aanbieden van een 240 liter kliko. Omgerekend 

naar een 60 liter vuilniszak is dat 1,25 euro. Het tarief voor het storten van een 60 liter zak voor 

hoogbouw/appartementen is echter vastgesteld op 1,00 euro. U krijgt dus een korting van 20%. 

Daarnaast willen we u wijzen op de mogelijkheid om, eventueel samen met andere medebewoners, 

een GFT-container en/of papiercontainer aan te vragen.  

 

Waar ik nu woon staat een rolcontainer of ander soort brengcontainer met vrije toegang 

(geen milieupas nodig). Hoe wordt dan bijgehouden hoe vaak ik een afvalzak stort? 

Alle brengcontainers in de gemeente Renkum zonder toegangssysteem worden vervangen voor 

brengcontainers met toegangssysteem.  

 

Ik woon in hoogbouw, kan ik ook PMD-afval scheiden?  

Jazeker. Hiervoor zijn op de bekende adressen gratis stevige PMD-zakken verkrijgbaar. Deze 

zakken worden ieder week ingezameld. U kunt het PMD op dezelfde wijze aanbieden als u nu ook 

doet door de zakken tijdens de ophaaldagen bij de ondergrondse containers te plaatsen.  

Ook bestaat de mogelijkheid om een speciale verzamelcontainer om PMD met samen met uw 

medebewoners PMD in te verzamelen. U kunt deze container aanvragen bij de ACV via 

renkum@acv-groep.nl of via (0318) 648 160. U bent wel zelf verantwoordelijk voor het plaatsen in 

een berging of binnentuin en het aan de weg zetten tijdens de ophaaldagen. In verband met 

brandveiligheid mag de verzamelcontainer niet geplaatst worden op galerijen of in een 

gemeenschappelijke hal. Voor meer informatie en aanvragen, neem contact op met ACV via 

renkum@acv-groep.nl of via (0318) 648 160. 

 

Ik woon in een appartement/hoogbouw en scheid nog geen GFT/papier/PMD. Kan ik dat 

ook gaan doen?  

Jazeker. U kunt (eventueel samen met uw medebewoners) GFT en/of papier gaan scheiden. 

 

Mogelijkheden GFT: 

1.U vraagt alleen of samen met een aantal medebewoners een GFT-kliko aan. U bent wel zelf 

verantwoordelijk voor het plaatsen in een berging of binnentuin en voor het eens in de wekelijks/ 

om de twee weken aan de weg zetten van de GFT-container. De GFT-container mag in verband 

met brandveiligheid niet geplaatst worden op galerijen of in een gemeenschappelijke hal. Ook kunt 

u het GFT afleveren op afvalbrengstation Veentjesbrug. Voor meer informatie en aanvragen, neem 

contact op met ACV via renkum@acv-groep.nl of via (0318) 648 160. 

 

Mogelijkheden papier: 

1. U bundelt het papier en zet het tijdens de ophaaldagen aan de weg. Of u brengt het naar  

verenigingen of scholen die papier inzamelen. Ook kunt u het papier afleveren op afvalbrengstation 

Veentjesbrug. 

2. U vraagt alleen of samen met een aantal medebewoners een papierkliko aan. U bent wel 

zelf verantwoordelijk voor het plaatsen in een berging of binnentuin en voor het eens in de maand 

aan de weg zetten van de papiercontainer. De papiercontainer mag in verband met brandveiligheid 

niet geplaatst worden op galerijen of in een gemeenschappelijke hal. Voor meer informatie en 

aanvragen, neem contact op met ACV via renkum@acv-groep.nl of via (0318) 648 160. 

 

 



Mogelijkheden PMD 

1. Hiervoor zijn op de bekende adressen gratis stevige PMD-zakken verkrijgbaar. Deze zakken 

worden ieder week ingezameld. De wijze van inzamelen veranderd niet. Ook kunt u het PMD 

afleveren op afvalbrengstation Veentjesbrug. 

2.  Ook bestaat de mogelijkheid om een speciale verzamelcontainer om PMD met samen met 

uw medebewoners PMD in te verzamelen. U kunt deze container aanvragen bij de ACV via 

renkum@acv-groep.nl of via (0318) 648 160. U bent wel zelf verantwoordelijk voor het plaatsen in 

een berging of binnentuin en het aan de weg zetten tijdens de ophaaldagen. In verband met 

brandveiligheid mag de verzamelcontainer niet geplaatst worden op galerijen of in een 

gemeenschappelijke hal. Voor meer informatie en aanvragen, neem contact op met ACV via 

renkum@acv-groep.nl of via (0318) 648 160. 


