Brabantpanel onderzoek 87: Afvaldumping (0-meting)
KENCIJFERS
Opdrachtgever
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht
van de Provincie Noord-Brabant.

Doel van de campagne
1.
2.
3.

Looptijd en respons

Het vergroten van de bewustwording van Brabanders over de
mogelijkheid om asbest gratis in te leveren bij de milieustraat.
Inwoners bewust maken van het feit dat dumpen van grof
huisvuil asociaal is
De meldingsbereidheid van inwoners vergroten wanneer zij
dumpingen van drugsafval signaleren.

• 21 maart 2019 tot en met 4 april 2019.
• 896 Brabantpanelleden namen deel aan het onderzoek.

RESULTATEN

Aanleiding

•

De Brabanders vinden de gemeente het meest verantwoordelijk
voor het zichtbaar maken van het probleem dat afval, drugs en/of
asbest gedumpt wordt in de natuur, gevolgd door de Provincie
Noord-Brabant en de politie / handhaving.

•

Als het gaat om het tegengaan van dumping, vinden de Brabanders
de politie / handhaving het meest verantwoordelijk, gevolgd door
de gemeente en de Provincie Noord-Brabant.

•

38% van de Brabanders vindt dat er onvoldoende aandacht
besteed wordt om mensen bewust te maken van de bezwaren van
het dumpen van grof huisvuil in de natuur. Een derde van de
Brabanders vindt dat er onvoldoende aandacht is voor het bewust
maken van mensen over de gevaren van dumping van drugsafval
en het op de juiste manier afvoeren van asbest.

Om de vermindering van afvaldumping te stimuleren, heeft de Provincie
Noord-Brabant een campagne rondom afvaldumping uitgezet. Om
inzicht te krijgen in de effecten van de campagne, is op twee momenten
een vragenlijst voorgelegd aan de leden van het Brabantpanel. Het
eerste meetmoment is voorafgaand aan de campagne (0-meting), het
tweede meetmoment is na afloop van de campagne (1-meting). In dit
overzicht zijn de resultaten van de 0-meting weergegeven.
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• Ruim vier op de tien Brabanders vinden dat er onvoldoende
handhaving is voor het dumpen van drugsafval en van grof
huisvuil in de natuur. Opvallend is dat ongeveer 40% hier
neutraal in staat of het niet weet, wat aanduidt dat Brabanders
hier weinig zicht op hebben.
• Ruim negen op de tien Brabanders stoort zich aan grof huisvuil
in de openbare ruimte. Bijna alle Brabanders storen zich aan
grof huisvuil (96%) of drugsafval (97%) in de natuur.
• 88% van de Brabanders vindt de dumping van drugsafval een
groot probleem in Brabant en vindt dit schadelijk voor de
gezondheid en het milieu. Slechts 36% van de Brabanders geeft
aan te weten waar zij drugsafval kunnen melden.
• Bijna drie kwart van de Brabanders zou het melden als zij
gedumpt drugsafval in de natuur of openbare ruimte vindt. 14%
geeft aan wel iets te willen doen, maar niet te weten wat.
• Van de Brabanders die geen melding zouden maken van
gedumpt drugsafval, geeft 29% aan dat dit is uit angst voor
eventuele gevolgen als het duidelijk wordt dat zij de melding
hebben gedaan. Een tiende geeft aan het niet hun
verantwoordelijkheid te vinden om er iets mee te doen.

• Vier op de tien Brabanders vinden handhaving het belangrijkst bij
het voorkomen van het dumpen van afval. Ook geeft een vijfde aan
dat inwoners goede normen en waarden moeten hebben en dat
bewustwording moet worden vergroot.
• Ongeveer twee derde stoort zich eraan als mensen hun asbest niet
volgens de regels afvoeren.
• Iets meer dan de helft van de Brabanders is bekend met de regels
waaraan je je moet houden als je asbest afvoert. 59% is ervan op de
hoogte dat asbest (meestal gratis) naar de milieustraat kan worden
gebracht.
• Van de Brabanders die weleens asbest hebben vervoert, bracht
84% dit naar de milieustraat. 14% huurde een bedrijf in.
• Een grote meerderheid van de Brabanders (85%) brengt het grof
huisvuil of de oude huisraad (meestal) naar de milieustraat. Ruim
de helft geeft aan het (weleens) naar de kringloopwinkel te
brengen. Ruim twee derde verkoopt het (soms) via Marktplaats.
• Voor 68% van de Brabanders is het afvoeren zoals het hoort of
zoals anderen het doen de belangrijkste overweging bij het
afvoeren van grof huisvuil of huisraad. Ongeveer de helft doet dit
omdat het goed is voor de gezondheid en het milieu. 44% geeft aan
het grof huisvuil of huisraad af te voeren zodat anderen er geen last
van hebben.
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