
POSTBUS 3000, 4380 GV VLISSINGEN  TELEFOON 0118-487000  EMAIL GEMEENTE@VLISSINGEN.NL 
FAX 0118-410218  IBAN: NL36BNGH0285008889  BIC: BNGHNL2G 

 
 
 
 
 
Gemeenteraad Vlissingen 
Postbus 3000 
4380 GV  VLISSINGEN 
 

 
 
 
UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM 
  1210910 / 1276774 21 januari 2021 
BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN 
J.  Bijl   Risicoanalyse 

toegangsbeperking 
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Geachte raadsleden, 
 
Gemeenten zijn wettelijk verplicht om per 2020 beleid te hebben, gericht op het behalen van 
de VANG-doelstelling (max.100 kg restafval per inwoner per jaar). Het beleid is uitgewerkt in 
een document Ambities en uitgangspunten Grondstoffenbeleid 2020-2024. Op basis van deze 
ambitie is een raadsvoorstel gemaakt. Op 28 mei 2020 heeft u, als raad, hiermee ingestemd. 
Onderdeel van dit voorstel is het plan van aanpak Grondstoffenbeleid voor de periode 2020-
2024. 
 
Toegangsbeperking inzamelcontainer 
Eén van de vervolgstappen uit dit plan van aanpak is het beperken van het oneigenlijk gebruik 
van de inzamelmiddelen. Deze toegangsbeperking is noodzakelijk om de gemiddelde 
hoeveelheid restafval per inwoner per jaar te reduceren naar maximaal 100kg in 2024. Zeker 
nu in de Walcherse buurgemeenten de afvalinzameling tegen gedifferentieerd tarief 
plaatsvindt, is er kans op ‘afvaltoerisme’. Bovendien zijn de toegangssystemen in de loop der 
jaren technisch verbeterd, waardoor de kans op knelpunten sterk verminderd is.  
 
Fasering 
De komende periode worden de inzamelcontainers voor rest- en gftafval beperkt toegankelijk. 
Huishoudens van gemeente Vlissingen, die niet in het bezit zijn van rolcontainers, krijgen met 
een afvalsleutel toegang tot deze inzamelcontainers. Deze huishoudens kunnen in eerste 
instantie de inzamelcontainer voor restafval maximaal één keer per dag gebruiken (in een later 
stadium kan de raad via de verordening alsnog besluiten om het aantal stortingen te beperken 
om het aantal kg restafval verder te reduceren). De toegangsbeperking wordt gefaseerd 
uitgevoerd in vier deelgebieden in gemeente Vlissingen (achtereenvolgens Souburg-Ritthem 
Q1-2021, Paauwenburg/Lammerenburg Q3 2021, Middengebied Q1 2022 en Binnenstad Q1 
2022). Deze fasering biedt mogelijkheden om eventuele problemen op kleine schaal op te 
lossen. De kennis en ervaring die we hier krijgen, gebruiken we voor de meer complexe 
deelgebieden (Middengebied en Binnenstad). Tot slot maakt deze fasering (van buiten naar 
binnen systematiek) het voor inwoners uit buurgemeenten minder interessant om hun afval te 
storten in gemeente Vlissingen. Op basis van tussentijdse resultaten kan de planning worden 
gewijzigd. 
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Vervolgstappen 
In het Algemene Aanwijzingsbesluit 2005 staan regels over de manier waarop huishoudelijke 
afvalstoffen met een inzamelvoorziening moeten worden aangeboden. Door de nieuwe 
toegangsbeperking heeft het college, waarvoor zij bevoegd is, deze regels aangepast. Deze 
aanpassing is ter overbrugging voor de reeds geplande actualisatie van de 
afvalstoffenverordening en het daarmee samenhangende uitvoeringsbesluit waarover u als 
raad een besluit zal nemen. Deze actualisatie vindt plaats nadat u, als raad, medio 2021 een 
keuze heeft gemaakt over bron- of nascheiding. Over deze keuze zal u binnenkort verder 
worden geïnformeerd. 
 
Met deze toegangsbeperking voorziet gemeente Vlissingen een aantal risico’s. In de bijlage bij 
deze brief staat een overzicht van deze risico’s en de bijbehorende maatregelen om deze 
risico’s te beperken. Ook vindt u hier het antwoord op de vraag die de raad op 28 mei 2020 
stelde over het cameratoezicht in relatie tot bijplaatsingen. 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris,  de burgemeester, 

 
mr. drs. ing. M. van Vliet    drs. A.R.B. van den Tillaar 
 
Bijlage: Risicoanalyse toegangsbeperking zie Blad 3 behorend bij 1210910 / 1276774 
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Bijlage: Risicoanalyse toegangsbeperking  
Met de aanstaande toegangsbeperking voor inzamelcontainers, voorziet gemeente 
Vlissingen een aantal risico’s. Hier volgt een overzicht van deze risico’s:  
 
1. Toename van het aantal bijplaatsingen/ zwerfafval. Door de toegangsbeperking 
gefaseerd uit te voeren, blijven eventuele negatieve effecten beperkt in omvang en zijn ze 
eenvoudiger te verhelpen. 
Op 28 mei 2020 kwam vanuit de raad de vraag of cameratoezicht kan worden ingezet om 
zwerfafval, dumpingen en bijplaatsingen te voorkomen. Op basis van bestaande 
onderzoeken heeft gemeente Vlissingen besloten op dit moment geen cameratoezicht in te 
zetten, omdat: 

- Cameratoezicht in de openbare ruimte, speciaal gericht op afval bijplaatsingen, 
juridisch moeilijk sluitend zijn. Hiervoor is toestemming nodig van de officier van 
justitie. Deze toestemming wordt alleen verkregen wanneer sprake is van een 
langdurig zwaar openbaar ordeprobleem, waarbij alle andere maatregelen niet 
voldoende hebben geholpen. 

- De kosten (meerdere locaties dus meer camera’s) om cameratoezicht in te zetten 
(voorbereiding, aanschaf en opvolging) zijn onevenredig hoog ten opzichte van 
de verwachte opbrengsten (hoge onzekerheid).  
 

Gemeente Vlissingen zet daarom eerst in op de geplande gedragsinterventies vanuit het 
Plan van Aanpak Grondstoffenbeleid 2020-2024. Gemeente Vlissingen zal: 

- binnen de gestelde kaders en mogelijkheden de basis op orde brengen van zowel de 
locatie van de inzamelcontainers als de on- en offline informatievoorziening; 

- inwoners van gemeente Vlissingen (positief) informeren en stimuleren om op juiste 
wijze het afval te storten en te scheiden (o.a. door afvalcampagne en 
afvalcoach); 

- de voortgang monitoren en eventuele problemen inzichtelijk maken;  
- afhankelijk van de locaties waar veel bijplaatsingen zijn, buurtonderzoeken uitvoeren, 

waarna gerichte acties (eerst informeren, laatst handhaven) worden ondernomen 
(o.a. door afvalcoach). 
 

2. Technische knelpunten. Dit risico is sterk verminderd door het systeem uitvoerig te 
testen. Ook is een piketdienst 24 uur beschikbaar.  
 
3. Toename afval in openstaande inzamelcontainers. De modems, die onderdeel 
uitmaken van het systeem voor de toegangsbeperking, bieden informatie over de vulgraad. 
Op basis van deze informatie kan÷≥ worden besloten om bepaalde inzamelcontainers 
eerder te legen.  
 
4. Vervuiling van andere afvalstromen. Het risico bestaat dat men het gft- en/of restafval 
stort in de inzamelcontainers bedoeld voor PMD en papier/ karton. Dit omdat zij niet in het 
bezit zijn van een afvalsleutel. Duidelijke informatie op de inzamelcontainers en de inzet van 
de afvalcoach moet dit risico te beperken. Indien nodig kan de toegang van 
inzamelcontainers voor andere afvalstromen ook worden beperkt. 




