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Raadsinformatiebrief Eindrapportage Afvalproeven gemeente Vlissingen
Geachte heer/mevrouw,
Met deze brief willen wij u de eindrapportages voorleggen van de verschillende afvalproeven
die zijn uitgevoerd binnen gemeente Vlissingen.
Aanleiding
Op basis van de Wet Milieubeheer zijn landelijke doelstellingen geformuleerd op het gebied
van afvalinzameling en –verwerking en vastgelegd in het programma Van Afval Naar
Grondstof (VANG). Met als doel de totstandkoming van gemeentelijk beleid om de
hoeveelheid restafval aanzienlijk te verminderen. Van landelijk gemiddeld 178 kilo in 2017
per inwoner per jaar, naar gemiddeld 100 kg in 2020. Waarbij 75% van het huishoudelijk
afval wordt gescheiden. In Vlissingen lag de gemiddelde hoeveelheid per inwoner per jaar in
2017 op 297 kg en het scheidingspercentage op 32%.
Op 15 november 2016 heeft het college ingestemd met een Plan van Aanpak Afval- en
Grondstoffenbeleid 2017-2020. Hiermee werd de start mogelijk van een proefperiode,
voorafgaand aan definitieve keuzes op het gebied van gemeentelijk beleid voor
afvalinzameling. Tijdens deze proefperiode is geëxperimenteerd met wijkgebonden
scenario’s op het gebied van afvalinzameling. Dit had tot doel inzicht te krijgen in de
gevolgen van inzet van inzamelmiddelen en maatregelen. Op de hoeveelheid afval, de
bewustwording van inwoners en hun motivatie om afval te scheiden. Rekening houdend met
de mogelijkheid dat de toekomstige inzamelkeuze per wijk verschillend kan zijn.
De resultaten van de verschillende afvalproeven worden u ter kennisgeving voorgelegd en
worden in de Commissie Ruimte op 19 september toegelicht. Het raadsvoorstel, met daarin
het advies voor het toekomstig afvalbeleid in onze gemeente op basis van deze resultaten,
is in voorbereiding en zal u nog dit jaar worden aangeboden.
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Proefperiode gemeente Vlissingen
Gestart is met een communicatietraject om de bewustwording op gang te brengen van de
waarde van afval, de noodzaak om tot vermindering van afval te komen en hoe je daar als
individu aan kunt bijdragen. Vervolgens zijn de onderzoeken met de wijkgerichte
afvalproeven gestart: de eerste in februari 2018 en de laatste in augustus 2018. Het
informeren van en de afstemming met de betrokken inwoners over de afvalproef in hun wijk
vond plaats in de vorm van informatieavond(en), overleg met dorpsraad of
wijkvertegenwoordiging en (nieuws)brieven.
Een wijkgerichte afvalproef betekent dat, gedurende een jaar in een wijk een andere, dan de
reguliere afvalinzameling is onderzocht. Inwoners zijn na afronding van het
onderzoekstraject (in sommige wijken ook nog tussentijds) gevraagd naar hun bevindingen
met de beproefde afvalinzameling. Er zijn metingen en sorteeranalyses uitgevoerd waarmee
de effecten van de beproefde inzamelwijze op de vermindering van de hoeveelheid restafval
in beeld zijn gebracht. Knelpunten zijn, zoveel mogelijk in overleg met betrokken inwoners,
voor zover dat kon binnen de exploitatie en formatieruimte, teruggedrongen of opgelost.
Afvalproeven
Het Plan van Aanpak Afval- en Grondstoffenbeleid 2017-2020 bevat een overzicht van de
voorgenomen proeven (bijlage 2, pagina 18 en 19): de te nemen maatregelen, startmoment
van de proef, het gebied of de wijk waar de proef plaatsvindt en de bestaande
inzamelmethodiek.
Per proef is ingezet op:
- het gescheiden inzamelen van plastic verpakkingen en drank- en zuivelpakken (pd-afval)
- het gescheiden inzamelen van groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval)
- het verminderen van aanbod restafval
- het verhogen van de service voor de inzameling van pd-afval en gft-afval.
De gekozen ‘mix’ van maatregelen is zoveel mogelijk afgestemd op het karakter en de
samenstelling van de wijk, rekening houdend met de mogelijkheden van bestaande
voertuigen, middelen, tijd en geld. Uitgangspunt voor de te nemen maatregelen was een
maximum van 3 inzamelmiddelen per woning. De proefgebieden zijn grafisch weergegeven
op de kaart in bijlage 1.
Effectmeting afvalproeven
Voor het meten van het effect van een proef is aangesloten bij de uitgangspunten in het
Plan van Aanpak Afval- en Grondstoffenbeleid 2017-2020 met betrekking tot het
ambitieniveau van gemeentelijk beleid op het gebied van afval: service, milieu en kosten.
Service gaat over de waardering van de inwoners over de afvalinzameling en -verwijdering.
Hiervoor zijn enquêtes gehouden onder de huishoudens in de betrokken proefgebieden.
De milieudoelstelling grijpt terug naar de VANG-doelstellingen, namelijk de hoeveelheid
huishoudelijk restafval en het scheidingspercentage. Voor het bepalen van de hoeveelheid
restafval en het scheidingspercentage zijn sorteeranalyses uitgevoerd en weeggegevens
gebruikt.
Bij het kostenaspect is gekeken naar de meer- of minderkosten van de beproefde
afvalinzameling en –verwijdering, vergeleken met de reguliere afvalinzameling en verwijdering.
Het scheidingspercentage is niet gemeten tijdens de proefperiode. Dat kan alleen worden
bepaald als van álle gescheiden afvalstromen de ingezamelde hoeveelheid per wijk wordt
gewogen. Over de hoeveelheden papier, glas en textiel zijn echter geen gegevens bekend,
omdat die geen onderdeel waren van de afvalproeven. Door het uitvoeren van
sorteeranalyses op het aangeboden restafval kan wel iets worden gezegd over het
scheidingsgedrag.
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Verloop periode afvalproeven
Om de afvalproeven mogelijk te maken is de Afvalstoffenverordening 2005 Vlissingen
aangepast. Het raadsbesluit hierover is genomen september 2017 op basis van het resultaat
van een uniforme openbare voorbereidingsprocedure. Na afronding van de eerste afvalproef
is besloten de beproefde inzamelwijze in de betrokken wijken voort te zetten tot het moment
waarop het definitief raadsbesluit over het nieuwe afval- en grondstoffenbeleid wordt
ingevoerd.
Op dit moment zijn alle onderzoeken afgerond en geëvalueerd. Per afvalproef is een
evaluatierapport gemaakt. Hierin is vastgelegd hoe de proef is uitgevoerd, gemonitord en tot
welke (tussentijdse) resultaten dit heeft geleid (bijlage 4 tot en met 9). Ook is er een
evaluatierapport gemaakt op basis van het totaalresultaat van de afvalproeven (bijlage 3).
Advies met oog op nieuw beleid
Terugkijkend naar de onderzoeken hebben die veel informatie opgeleverd. Informatie over
de hoeveelheid en samenstelling van het huishoudelijk afval in onze gemeente, over de
mogelijkheden en inzet van inzamelmiddelen en –methoden en de reactie van de inwoners
hierop.
De manier waarop inwoners worden aangemoedigd tot afvalscheiding, daarbij gefaciliteerd
met passende inzamelmiddelen werkt bemoedigend op de vermindering van restafval en
betere afvalscheiding. Toepassing van inzamelscenario’s op vergelijkbare wijken is goed
mogelijk. Inzet op vermindering van restafval leidt, ondanks extra inzamel- en
verwerkingskosten onder aan de streep tot lastenverlichting.
Desondanks, zo blijkt op basis van de onderzochte afvalproeven, gaan we binnen de
gemeente Vlissingen de VANG-doelstelling (max.100 kg restafval per inwoner per jaar in
2020) op deze manier niet halen. Daarvoor zijn aanvullende maatregelen nodig. Aanvullend
advies daarover wordt opgenomen in het raadsvoorstel nieuw Grondstoffenbeleid dat u in
het najaar van 2019 wordt voorgelegd.
Uitvoering afvalproeven
Het traject van afvalproeven laat zien dat het niet altijd is verlopen of de gegevens heeft
opgeleverd die we ons hadden voorgesteld. Zo wordt opgemerkt dat:
• proefgebieden met belangrijke wijzigingen in de inzamelmethodiek een hogere respons
opgeleverd hebben dan de proefgebieden waar de wijzigingen beperkt waren. De
respons op de enquêtes over proef 1 Burgemeester Stemerdinglaan en de Hoogbouw
(proef 5) is daardoor te laag om betrouwbare uitspraken over te doen.
• de hoeveelheid pd-afval in proef 1 (Burg. Stemerdinglaan), proef 3 (Paauwenburg
ondergrondse containers) en proef 5 (Hoogbouw) is een inschatting, gebaseerd op
incidentele wegingen.
• er geen cijfers bekend zijn over hoeveelheden restafval per inwoner en het
scheidingspercentage van proef 5 (Hoogbouw). Oorzaak is dat het wekelijks wegen van
de inpandige containers niet mogelijk is met de bestaande inzamelvoertuigen.
• er geen gft-inzameling beproefd is in de hoogbouw. Bij de invoering van de proef bleken
bewoners niet bereid een gft-container inpandig te plaatsen.
• er technische beperkingen zijn bij inzet van een duo container voor pd-afval. Door het
lichte gewicht van pd geeft het vaak problemen bij het legen van de containers.
Een overzicht van zowel de oorspronkelijke, als de daadwerkelijke uitvoering van de
proeven wordt in de tabel hierna weergegeven. In de eerste kolom van de tabel staat het
proefgebied, in de tweede kolom de beschrijving van de proef volgens het Plan van Aanpak
en in de derde kolom de daadwerkelijke uitvoering van de proef. Bij de vaststelling van het
Plan van Aanpak werd de afvalstroom pd-afval aangeduid als KFF+. In de tabel is uitgegaan
van pd-afval.
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Proefgebied en looptijd
Oost-Souburg:
- Zeewijksingel en
omliggende straten
- Burg. Stemerdinglaan
- Molenweg en
omliggende straten
Juni 2018 – juni 2019
Rosenburg en
Lammerenburg
Maart 2018 – maart 2019

Proef volgens Plan van Aanpak

Uitgevoerde proef met periode

Bestaande ondergrondse container ombouwen naar 2
inworpen: restafval en pd-afval.
Kliko restafval verdwijnt.

Conform de omschrijving in het Plan van
Aanpak.

Proef 1:
Restafval en pd-afval wegbrengen naar ondergrondse
container.
1 rolcontainer extra voor pd-afval.
Proef 2:
- restafval 1x per 4 wk. Inzamelen.
- pd-afval 1x per 4 wk. Inzamelen .
- gft-afval 1x per 2 wk. Inzamelen .

Paauwenburg:
- Verdilaan
- Rossinilaan
en omliggende straten

Deel van de bestaande ondergrondse containers
ombouwen en geschikt maken voor pd-afval.
Verdeling 60% van de containers voor pd-afval en
40% voor restafval.

Oktober 2018 – juni 2019

Proef 3, deel ondergrondse container:
- restafval wegbrengen naar ondergrondse container
op grotere loopafstand van de woning.
- pd-afval wegbrengen naar ondergrondse container
dichtbij de woning.
- gft-afval 1x per 2 wk. Inzamelen .
1 rolcontainer extra voor pd-afval.

Paauwenburg:
- Bachlaan
- Burg.van Woelderenlaan
- Chopinlaan
- De Savornin Lohmanlaan en omliggende
straten
Juni 2018 – juni 2019
Ritthem
Deel Oost-Souburg:
- Vesting/Bastion en
omliggende straten
- Middelburgsestraat en
Dongestraat
Februari 2018 – februari
2019

Hoogbouw Boulevard

Hoogbouw,
Regenboogflats
Paauwenburg

Proef 3 deel restcontainer:
- restafval 1x per 4 wk. inzamelen
- pd-afval 1x per 4 wk. inzamelen
- gft-afval 1x per 2 wk. inzamelen

Restafval wegbrengen naar (bovengrondse)
verzamelcontainer op grotere loopafstand van de
woning.
Proef 4:
- Rolcontainer extra voor pd-afval.
Inzameling 1x per 4 wk.
- Rolcontainer voor restafval,
inzameling 1x per 4 wk. in het buitengebied van
Ritthem.
- Restafval wegbrengen naar verzamelcontainer.
- Gft-afval 1x per 2 wk. inzamelen.

Afvalscheiding in hoogbouw.
Proef 5:
- Inpandige rolcontainer voor pd-afval.
- Inpandige rolcontainer voor restafval.
- Rolcontainer voor gft-afval op de galerij of locatie
ondergrondse container.
Proef 5:
- Ondergrondse container voor pd-afval extra.
- Rolcontainer voor gft-afval op de
galerij of locatie ondergrondse
container.
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Conform de omschrijving in het Plan van
Aanpak.
Aanvullend zijn 2 bovengrondse containers
geplaatst voor huishoudens met veel afval
vanwege kinderen in de luiers.
Conform de omschrijving in het Plan van
Aanpak.
Aanvullend zijn 3 bovengrondse containers
geplaatst vanwege bezwaren bij de
inwoners tegen de te grote loopafstand
voor het wegbrengen van restafval.
Maatwerk voor huishoudens met
incontinentiemateriaal of die slecht ter
been zijn.
Conform de omschrijving in het Plan van
Aanpak.
Aanvullend:
Maatwerk voor huishoudens met
incontinentiemateriaal of die slecht ter
been zijn.

Uitvoering:
Buitengebied van Ritthem:
- Rolcontainer extra voor pd-afval.
Inzameling 1x per 2 wk.
- Rolcontainer voor restafval,
inzameling 1x per 2 wk.
- Gft-afval inzameling 1x per 2 wk.
Overig proefgebied:
- Restafval wegbrengen naar
verzamelcontainer.
- Grijze container voor restafval
geschikt gemaakt voor pd-afval.
Inzameling 1x per 2 wk.
- Gft-afval 1x per 2 wk. inzamelen.
Aanvullend maatwerk voor inwoners die
niet in staat zijn restafval weg te brengen.
Hier inzameling restafval aan huis.
Hoogbouwlocaties langs de Boulevard
gaven geen medewerking aan de
uitvoering van deze proef met uitzondering
van de Sardijntoren.

Niet conform plan uitgevoerd,
Wel inpandige rolcontainer voor pd-afval in
Anna Blamanlaan, Strandveste en
Sardijntoren.

Onderzoeksresultaten
Bij de eindevaluatie is niet alleen gekeken naar de reguliere afvalinzameling en de
uitgevoerde afvalproeven. De gemiddelde hoeveelheid huishoudelijk restafval per inwoner
per jaar in gemeente Vlissingen is aanzienlijk meer (297 kg) dan het gemiddeld aanbod
landelijk in vergelijkbare sterk stedelijke gebieden (178 kg). Verklaringen hiervoor worden
gevonden in de historische ontwikkeling van afvalinzameling in onze gemeente.
Ondanks dat de afvalproeven soms anders zijn verlopen dan gepland en de onderzoeken
niet altijd de gewenste gegevens hebben opgeleverd, is de conclusie dat de onderzoeken
van deze afvalscenario’s voldoende informatie hebben opgeleverd om een evenwichtige
eindevaluatie te maken. Naast algemene conclusies met betrekking tot de effecten van de
afvalproeven is weer aangesloten bij de drie onderscheiden ambitieniveaus van
gemeentelijk beleid op het gebied van afval: service, milieu en kosten.
Rekening houdend met de hiervoor genoemde kanttekeningen zijn de belangrijkste
conclusies:
- de resultaten zijn goed toepasbaar in de wijken van Vlissingen die vergelijkbaar zijn met de
proefgebieden;
- inwoners zijn tevreden tot zeer tevreden over de, voor hun wijk gehanteerde,
inzamelmethodiek (mix van inzamelmiddel, wegbrengen of ophalen, loopafstand). Zowel
voor de inzameling van restafval, gft-afval als pd-afval (serviceaspect);
- de hoeveelheid restafval in de proefwijken is afgenomen aan het eind van het proefjaar,
vergeleken met de hoeveelheid bij aanvang. Opvallend hierbij is het grote aanbod restafval
in Ritthem en Oost-Souburg (milieuaspect);
- de beproefde afvalscenario’s hebben ertoe bijgedragen dat er minder herbruikbare
afvalsoorten in het restafval aanwezig zijn dan in het jaar voorafgaand aan de proef
(milieuaspect);
- in geen enkel proefgebied wordt de doelstelling van gemiddeld 100 kg restafval per
inwoner per jaar gerealiseerd (milieuaspect);
- er is sprake van meerkosten, voortvloeiend uit het legen van meer containers als gevolg
van meer gescheiden afvalstromen. Daarnaast zijn er minderkosten als gevolg van de
betere afvalscheiding omdat er minder restafval hoeft te worden verwerkt en herbruikbaar
afval tot opbrengsten leidt. Per saldo resulteert meer afvalscheiding in een
lastenverlichting.
- de duo container is als inzamelmiddel niet breed inzetbaar; wel geschikt in gebieden met
weinig woningen.
Resultaten per inzamelscenario
De bovengenoemde conclusies zijn gebaseerd op de resultaten uit de onderzoeken van de
beproefde wijken, voor zover die bekend en bruikbaar bleken. Hieronder volgt een korte
samenvatting.
Service
De tevredenheid van inwoners, uitgedrukt in een rapportcijfer van 1 tot 10, ziet er als volgt
uit:
Proef

Tevredenheid inwoners

Restafval

GFT-afval

PD-afval

2

Rosenburg en Lammerenburg

6,7

7,7

7,3

3

Paauwenburg rolcontainer

6,8

7,9

7,8

3

Paauwenburg ondergrondse
container

7,5

7,9

8

4

Ritthem en Oost-Souburg

7,3

8,1

8,2
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Milieu
De hoeveelheid restafval is zowel bij aanvang, als aan het eind van het onderzoek de
afvalproef gemeten, uitgedrukt in hoeveelheid kg per inwoner per jaar.
Proef

Gemiddelde hoeveelheid
kg/inwoner/jaar

Restafval
Voor
Na

GFT-afval
Voor
Na

PD-afval
Voor
Na

2

Rosenburg/Lammerenburg

189

120

101

128

5

21

3

Paauwenburg rolcontainer

187

123

122

122

5

19

4

Ritthem/Oost-Souburg

233

174

166

161

5

27

Vergelijkbare steden landelijk 2017

178

82

16

Kosten
Voor het kostenaspect is de beproefde afvalinzameling en –verwerking vergeleken met die
van de reguliere inzameling op jaarbasis. De resultaten van deze vergelijking zijn als volgt:
Proef

Kostenontwikkeling inzameling
in €

Restafval

GFT-afval

PD-afval

1

Burg. Stemerdinglaan e/o:
Duo containers wekelijks legen

+ 8.500

niet bekend

+ 8.500

2

Rosenburg en Lammerenburg:
2 bovengrondse containers/wk
legen

+ 1.514

niet bekend

niet bekend

3

Paauwenburg ogc:
3 bovengrondse containers 2x/wk
legen

+ 5.042

niet bekend

niet bekend

3

Paauwenburg rolcontainer

gelijk gebleven

gelijk gebleven

gelijk gebleven

4

Ritthem en Oost-Souburg:
15 bovengrondse containers/wk
legen; maatwerk en buitengebied

+ 12.605

gelijk gebleven

+ 2.262

5

Hoogbouw:
5 rolcontainers 2x/wk legen

niet bekend

niet bekend

+

558

Naast kosten verbonden aan de inzameling zijn er ook kosten voor het verwerken van het
afval ná inzameling. Minder afval betekent minder verwerkingskosten. De afvalproeven
leveren het volgende beeld op jaarbasis:
Proef

Kostenontwikkeling
afvalverwerking in €

Restafval

GFT-afval

PD-afval

2

Rosenburg en Lammerenburg

-13.482

+ 4.641

-13.235

3

Paauwenburg rolcontainer

- 6.329

+

25

- 7.227

4

Ritthem en Oost-Souburg

- 5.482

+

480

- 8.409

De gevolgen van de afvalproeven op de overige gescheiden afvalstromen, zoals papier,
textiel en glas, zijn niet te berekenen omdat er geen aparte weging heeft plaatsgevonden.
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Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet

drs. A.R.B. van den Tillaar

Bijlagen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

715501
723428
1116938
1117588
1117597
1116919
1116933
1116937
1117600

Pilots kaart
Plan van Aanpak Afval- en Grondstoffenbeleid 2017-2020
Eindevaluatie proeven afvalinzameling in opdracht van gemeente Vlissingen
Evaluatie proef 1 Duo ondergrondse container rest- en pd-afval
Evaluatie proef 2 Extra rolcontainer pd-afval
Evaluatie proef 3 Ondergrondse containers restafval PD-afval
Evaluatie proef 3 Rolcontainers rest- en PD-afval
Evaluatie proef 4 Restafval wegbrengen en rolcontainer PD-afval
Evaluatie proef 5 Inzameling gft- en pd-afval hoogbouw
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Rapport

Eindevaluatie proeven
afvalinzameling
in opdracht van
gemeente Vlissingen

Dossiernummer: 16CC147
Tilburg, 16 augustus 2019
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1. Inleiding

3

Gemeente Vlissingen houdt diverse afvalproeven om te komen tot minder restafval en meer afvalscheiding. Dit aansluitend op het Programma
VANG (Van Afval Naar Grondstof) van de landelijke overheid dat eind
2014 is vastgesteld en waarin wordt ingestoken op een transitie van afval naar grondstof gekoppeld aan concrete doelstellingen voor de jaren
2020 (maximaal 100 kilogram restafval per inwoner) en 2025 (maximaal
30 kilogram restafval per inwoner). Deze doelstellingen zijn overgenomen in het Landelijk Afvalbeheer Plan 3.

Na de terugblik is de evaluatie aan de orde. De evaluatie gaat over de 5
afvalproeven die gehouden zijn in de periode van februari 2018 t/m juni
2019 in diverse wijken van de stad. In de evaluatie wordt ingegaan op de
drie belangrijkste prestatiegebieden:
 Service, dat is wat de inwoners ervan vinden.
 Het scheidingsrendement met de ingezamelde hoeveelheden en de
mate van afvalscheiding.
 De kosten en de besparingen.

Het doel van de overheid is om te komen tot een volledig circulaire economie. Om het landelijke beleid te implementeren in gemeente Vlissingen heeft het college op 15 november 2016 een plan van aanpak vastgesteld. In het Plan van Aanpak Afvalbeleidsplan Vlissingen 2017 – 2020 is
opgenomen dat de gemeente start met een proefperiode voorafgaand
aan de definitieve keuzes op het gebied van afvalinzameling, -scheiding
en -verwerking. In het Plan van Aanpak staat dat in de proefperiode diverse alternatieve inzamelmiddelen en – methoden worden uitgeprobeerd in diverse wijken van Vlissingen.

Ieder prestatiegebied wordt behandeld in een apart hoofdstuk. Als laatste volgt het hoofdstuk met de eindconclusie van de afvalproeven.
.

De eindevaluatie start met een terugblik naar het verleden. Besluitvorming uit het verleden bepaalt in belangrijke mate de huidige afvalinzameling in Vlissingen. Met deze informatie uit het verleden is een beter
begrip van de afvalhoeveelheden en afvalscheiding mogelijk en daarmee
ook van de resultaten uit de afvalproeven.
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2. Wat vooraf ging
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2.1 Inzameling GFT- en restafval
Rolcontainers voor GFT-afval en zakken voor restafval
Begin jaren 90 van de vorige eeuw is gemeente Vlissingen, net als veel
andere Nederlandse gemeenten, gestart met de gescheiden inzameling
van GFT-afval met behulp van een rolcontainer. Dit bij woningen met voldoende ruimte voor het plaatsen van een rolcontainer bij de woning. Het
restafval werd vanaf toen ook ingezameld met behulp van rolcontainers.
In de binnenstad is nog tot enkele jaren geleden met zakken het restafval
ingezameld. Bij woningen in de hoogbouw werd het afval toen ook nog
ingezameld met verzamelcontainers in betonnen buitenbakken of met
containers die inpandig staan in de containerruimte.
Ondergrondse containers voor rest- en gft-afval
Tweede helft van de jaren 90 is de ondergrondse afvalcontainer geïntroduceerd in Nederland. Bij de introductie van de ondergrondse containers
heeft de centrale overheid een maximale loopafstand bepaald. Dit was
75 meter vanaf de woning met een maximale uitloop tot 125 meter. Ook
gemeente Vlissingen ging over tot het plaatsen van ondergrondse containers bij de hoogbouw, in compacte wijken rond het centrum en in de
binnenstad. De gemeente plaatste ondergrondse containers voor het
restafval én ondergrondse containers voor het GFT-afval. Ook in Vlissingen werd bij de plaatsbepaling rekening gehouden met de maximale
loopafstanden. In wijken waar het GFT-afval ondergronds werd ingezameld verdween de groene rolcontainer voor GFT-afval uit het straatbeeld. In de overige wijken van de stad werden 2 rolcontainers gebruikt,

1 voor restafval en 1 voor GFT-afval. Deze werden (en worden) om en
om leeggemaakt.
De ondergrondse containers voor GFT-afval waren geen succes. Inwoners snapten het niet goed of waren niet bereid om het GFT-afval te
scheiden. In ieder geval werd het GFT-afval meestal afgevoerd als restafval omdat het teveel vervuild was met ander afval dan GFT-afval.
Contractuele aanleverplicht restafval
Rond 2008 zijn veel Zuid-Nederlandse gemeenten, waaronder ook Vlissingen, geconfronteerd met prestatieafspraken over de hoeveelheid aangeleverd restafval. In een contract met Attero (voorheen Essent) stonden
minimale aanleverhoeveelheden. Als deze hoeveelheden niet gehaald
werden, dan riskeerden de gemeenten een boete. Voor gemeente Vlissingen was deze boete mede de aanleiding om te stoppen met de gescheiden inzameling van GFT-afval in de ondergrondse containers. De
andere reden om te stoppen met GFT-afval was de vervuiling. Alle ondergrondse containers werden ingezet voor de inzameling van restafval.
Ondergrondse containers vrij toegankelijk
Voor het gemak van de inwoners en om bijplaatsingen van afval te voorkomen, werden alle ondergrondse containers vrij toegankelijk. Geen
pasje om de container te openen en geen beperking van het aantal aanbiedingen in de ondergrondse container. De hoeveelheid restafval steeg
hierdoor, maar dat werd gezien als een ‘bijkomend voordeel’ om de boete
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op te weinig restafval te voorkomen. Ook inwoners met een eigen rolcontainer voor restafval kregen vanaf die tijd de mogelijkheid om een (of
meer) extra rolcontainers aan te vragen voor restafval zonder meerkosten. Momenteel bestaat 5% van het rolcontainerbestand uit extra rolcontainers bij woningen. Dit zijn geregistreerde rolcontainers, waarschijnlijk
is het aantal extra rolcontainers groter dan deze 5%. Vanaf 2014 was de
aanleverplicht voor restafval niet meer van toepassing.
Bedrijfsafval bij het huishoudelijk afval
Door het openzetten van de ondergrondse containers is het ook voor bedrijven mogelijk om afval aan te bieden in de ondergrondse containers.
De gemeente heeft geen zorgplicht voor bedrijfsafval. Een bedrijf is zelf
verplicht om een contract af te sluiten bij de gemeente of een particuliere
inzamelaar. De gemeente heeft geen zicht op bedrijven die geen afvalcontract hebben. Gemeente Rotterdam, met ook vrij toegankelijke ondergrondse containers, heeft onderzoek gedaan naar bedrijfsafval in de ondergrondse containers. Op basis van de ervaring in Rotterdam is het aannemelijk dat in Vlissingen 7 tot 10% van de hoeveelheid restafval, aangeboden in de ondergrondse containers, bestaat uit bedrijfsafval. Als 7%
van het restafval uit de ondergrondse containers bestaat uit bedrijfsafval, dan gaat het over een hoeveelheid van 313 ton restafval ofwel 7 kilogram per inwoner per jaar. In andere gemeenten hebben inwoners een
pasje van de afgesloten ondergrondse containers. Op die manier hebben
bedrijven geen toegang tot de ondergrondse containers en kunnen uitsluitend de inwoners de ondergrondse containers gebruiken.

Papier
Vanuit het verleden werd het oud papier en karton ingezameld door vrijwillige inzamelaars zoals verenigingen, scholen en kerkgenootschappen.
Diverse vrijwillige inzamelaars wilden stoppen met de inzameling omdat
ze niet voldoende vrijwilligers beschikbaar hadden voor de inzameling
van het papier en karton. De gemeente heeft toen een zogenaamde ‘afsterfconstructie’ ingezet. Waar een vrijwillige inzamelaar stopte met de
inzameling werd de ondergrondse container voor papier aangewezen als
inzamelmiddel voor papier en karton. De hoeveelheid ingezameld papier
daalde aanzienlijk. In een wijk met een vrijwillige inzamelaar is in 2017
per inwoner 61 kilogram papier aangeboden. In overig Vlissingen is dat
gemiddeld 44 kilogram papier per inwoner. Het verschil is 17 kilogram
per inwoner in 2017.
Werk met werk
Gemeente Vlissingen ging steeds verder met het plaatsen van ondergrondse containers. In nieuw beleid werd bepaald dat in een wijk waar
rioleringswerkzaamheden plaatsvonden, meteen putten in de grond werden gegraven voor het plaatsen van ondergrondse containers. Met de
plaatsing van de ondergrondse containers in Oost Souburg van dit voorjaar maken ruim 13.000 van de aansluitingen in Vlissingen nu gebruik
van een ondergrondse container voor het weggooien van restafval. Daarnaast hebben circa 1.100 adressen een inpandige container voor het
aanbieden van restafval. Samen maakt 63% van het totaal aantal aansluitingen gebruik van een verzamelcontainer en nog 37% heeft een eigen rolcontainer voor restafval.
7

Ondergrondse containers voor restafval
Als gevolg van beleid uit het verleden staan in gemeente Vlissingen 408
ondergrondse containers voor restafval. De loopafstand tot de woning is
75 meter en maximaal 125 meter omdat deze loopafstand nog steeds
beleid is in Vlissingen. Alle ondergrondse containers zijn vrij toegankelijk
voor iedereen. In Vlissingen is nog geen beleid voor het afsluiten van ondergrondse containers en het beperken van afvalaanbod zoals in andere
gemeenten al wel is ingevoerd. In Vlissingen is het aanbod zogenaamde
fijn restafval (exclusief wat op de milieustraat wordt aangeboden) in
2017 een hoeveelheid van 297 kilogram per inwoner. Het gemiddelde
aanbod fijn restafval in Nederland in vergelijkbare sterk stedelijke gemeenten als Vlissingen is 178 kilogram restafval per inwoner (cijfer
2017). In 2018 is de hoeveelheid fijn restafval in Vlissingen verminderd
naar 274 kg per inwoner per jaar.

Hoeveelheden in kg per inwoner

Fijn restafval
Grof restafval
Restafval totaal

Vlissingen Vlissingen CBS sterk stedelijke
2017
2018
gemeenten 2017
297
274
178
14
7
27
311
281
205

Inzameling GFT-afval
Door het beleid uit het verleden wordt in grote delen van Vlissingen nu
geen GFT-afval gescheiden ingezameld. Na het afschaffen van de aanleverplicht voor restafval is de gemeente weer GFT-containers gaan uitzetten in wijken waar met de ondergrondse container restafval wordt ingezameld. Dit terugbrengen van de GFT-container heeft Stadsbeheer tot

nu toe zelf gedaan. Het terugbrengen van de GFT-container is nog niet
afgerond. Bij circa 7.000 woningen die daar geschikt voor zijn staat nog
geen GFT-container. Daarnaast kan de gemeente nog bij de hoogbouw
en de binnenstad GFT-afval inzamelen met zuilen in de buitenruimte zoals dat ook in andere gemeenten wordt gedaan. Het geringe aantal woningen met GFT-inzameling is terug te zien in de ingezamelde hoeveelheid GFT-afval. Nu (2018) wordt in Vlissingen 58 kilogram GFT-afval per
inwoner per jaar ingezameld. In sterk stedelijke gemeenten is dat 82 kilogram per inwoner in 2017.
Afvalstoffenverordening
De huidige afvalstoffenverordening dateert van 2005. In deze afvalstoffenverordening staat dat de gemeente het restafval 1 keer per 2 weken
inzamelt bij iedere woning. Dit met uitzondering van de woningen waar
een (ondergrondse) verzamelcontainer is aangewezen als inzamelmiddel. In 2017 is een aanpassing op de afvalstoffenverordening aangenomen door de gemeenteraad om de afvalproeven voor de nieuwe afvalinzameling mogelijk te maken. De nieuwe afvalstoffenverordening wordt
aangeboden aan de gemeenteraad na besluitvorming over het raadsvoorstel over het nieuwe afval- en grondstoffenbeleid. aansluitend aan
de besluitvorming over de afvalproeven, waarover in de volgende paragraaf meer informatie.
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2.2 Afvalproeven voor meer afvalscheiding
Landelijk Afvalbeheer Plan
Het Landelijk Afvalbeheer Plan vormt het kader voor het gemeentelijk afvalbeleid. De doelstelling is 75% hergebruik van de hoeveelheid huishoudelijk afval met een maximum van 100 kilogram restafval (totaal van fijn
restafval en grof restafval via de milieustraat) per inwoner te realiseren
in 2020.

2.

Rosenburg en Lammerenburg, 844 woningen; voor PD-afval is een
derde rolcontainer uitgezet. Restafval en PD-afval worden 1 keer per
4 weken ingezameld en GFT-afval 1 keer per 2 weken. Van maart
2018 t/m februari 2019.

3.

Deel 1: Paauwenburg ondergrondse containers (ogc), 407 woningen;
11 van de 18 ondergrondse containers voor restafval zijn omgebouwd tot ondergrondse container voor PD-afval. Restafval wegbrengen is daardoor op grotere afstand van de woning. GFT-afval
wordt 1 keer per 2 weken ingezameld. Van oktober 2018 t/m mei
2019.

Voor gemeente Vlissingen was dit de aanleiding om het Plan van Aanpak
Afvalbeleidsplan Vlissingen 2017 – 2020 op te stellen. Het Plan van Aanpak is de basis voor de uitvoering van de afvalproeven. In een proef wordt
op kleine schaal (wijkniveau) een scenario uitgeprobeerd met als doel de
hoeveelheid restafval terug te dringen en de scheidingsbereidheid van
inwoners te verhogen. Een totaal overzicht van de afvalproeven uit het
plan van aanpak en de daadwerkelijke uitvoering staat in de bijlage.
Afvalproeven
De volgende 5 afvalproeven zijn uitgevoerd:
1.

Burgemeester Stemerdinglaan en omgeving, 296 woningen; wegbrengen van restafval én PD-afval naar een ondergrondse duocontainer. GFT-afval wordt 1 keer per 2 weken ingezameld. De grijze
container voor restafval is ingenomen. Van juni 2018 t/m mei 2019.

Deel 2: Paauwenburg rolcontainers (rc), 550 woningen; voor PD-afval
is een derde rolcontainer uitgezet. Restafval en PD-afval worden 1
keer per 4 weken ingezameld en GFT-afval 1 keer per 2 weken. Van
juni 2018 t/m mei 2019.
4.

Ritthem en delen van Oost-Souburg, 452 woningen; wegbrengen van
restafval naar een verzamelcontainer en PD-afval in de voormalige
rolcontainer voor restafval. Zowel PD-afval als GFT-afval worden 1
keer per 2 weken ingezameld. Bij 46 woningen in het buitengebied
van Ritthem staat een 3e container voor PD-afval. Alle drie afvalsoorten worden 1 keer per 2 weken ingezameld. Van februari 2018 t/m
januari 2019.
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5.

Hoogbouw en studenten; gescheiden inzameling van PD-afval en
GFT-afval bij geselecteerde hoogbouw. In totaal 131 woningen. Gescheiden inzameling van alle herbruikbare afvalstromen bij de 2
campussen voor studenten. In totaal 304 studentenwoningen. Gestart op verschillende tijdstippen.

2.3 Communicatie
Communicatie is essentieel om de boodschap van de gemeente over
afvalscheiding goed onder de aandacht te brengen. Voordat de gemeente is gestart met de proeven over afvalscheiding zijn alle bewoners
geïnformeerd over de plannen van de gemeente om de afvalinzameling
te veranderen. Communicatie is daarnaast een instrument om de bewustwording voor het belang van afval scheiden te verkrijgen. Ook om
draagvlak te krijgen voor de afvalscheiding.
De communicatie bevatte meerdere onderdelen:
Gemeentelijke campagne
Voorafgaand aan de afvalproeven is
in 2017 een gemeentelijke afvalcampagne gestart. De titel van de campagne: ‘Afval apart? Gewoon doen!
Voor een beter milieu’. In deze gemeentelijke campagne is aandacht

besteed aan alle herbruikbare afvalsoorten. Per afvalsoort is vermeld
waar de inwoners het kunnen aanbieden en wat wordt gedaan met het
herbruikbare afval.
Communicatie per proefgebied
In ieder proefgebied is vooraf veel aandacht besteed aan de communicatie. Met de titel van de gemeentelijke campagne ‘Afval apart? Gewoon
doen! is gestart met een nieuwsbrief voor alle inwoners in de wijk. Vervolgens is een informatieavond georganiseerd met uitleg van de wethouder wat de proef inhoudt, wat de gemeente vraagt van de inwoners en
op welke manier de inwoners van zich kunnen laten horen.
Bewonersonderzoeken
In alle proefgebieden zijn bewonersonderzoeken uitgevoerd. In de gebieden met de grootste wijzigingen in de afvalinzameling is een tussentijdse
evaluatie geweest. Dat is het geval in de proefgebieden Rosenburg en
Lammerenburg, Paauwenburg rc en Ritthem en Oost-Sou burg. De resultaten hiervan zijn gemeld in een nieuwsbrief aan de inwoners. Aan het
eind van de proef is een tweede bewonersonderzoek gehouden.
In de proefgebieden met de beperkte wijzigingen in de afvalinzameling is
uitsluitend aan het eind van de proefperiode een bewonersonderzoek gehouden. Dit is in de proefgebieden Burgemeester Stemerdinglaan, in
Paauwenburg ogc, de hoogbouw en bij de studenten.
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De proefgebieden met ingrijpende wijzigingen in het inzamelsysteem
hebben een hogere respons op de bewonersonderzoeken opgeleverd
dan de proefgebieden waar de wijzigingen minder ingrijpend waren. Zo
is geen resultaat van het bewonersonderzoek beschikbaar voor het
proefgebied Burgemeester Stemerdinglaan en de hoogbouw. De respons was in beide wijken lager dan 25%. Dan zijn geen betrouwbare uitspraken te doen over de gegeven antwoorden.
De resultaten van de bewonersonderzoeken staan in het hoofdstuk Service aan de inwoners.

-

-

Burgemeester Stemerdinglaan en omgeving behoort tot een groter
inzamelgebied. Van het proefgebied zijn voorafgaand aan de proef
geen gegevens bekend over ingezamelde hoeveelheden voor restafval en GFT-afval. Ook hier is geen vergelijking mogelijk van voor de
proef en tijdens de proef.
Voor PD-afval is in de proefgebieden Burgemeester Stemerdinglaan,
Paauwenburg ogc en de hoogbouw gebruik gemaakt van periodieke
wegingen van het PD-afval. Daardoor zijn geen betrouwbare inzamelcijfers bekend voor het PD-afval in deze proefgebieden.

De resultaten van ingezamelde hoeveelheden zijn terug te lezen in hoofdstuk 4: Effect op het scheidingsrendement.

2.4 Beperkingen van de proefgebieden
Bij de uitvoering van de proeven zijn de beperkingen van enkele proefgebieden naar voren gekomen.
Ingezamelde hoeveelheden
- Voorafgaand aan de proef is in enkele proefgebieden geen informatie beschikbaar van ingezamelde hoeveelheden. In Paauwenburg
ogc werd (en wordt) het restafval aangeboden in ondergrondse containers. De ondergrondse containers worden in route geledigd en het
was toen niet mogelijk om de containers te wegen. Dat is sinds eind
2018 wel mogelijk. Doordat geen gegevens bekend zijn van de periode voor de proef is geen vergelijking van inzamelcijfers mogelijk.

Beschikbare informatie uit proefgebieden
Bij de uitvoering van de proef met GFT-afval in de hoogbouw bleek dat
de bewoners van de hoogbouw niet bereid waren om een GFT-container
inpandig te plaatsen. Daardoor is de proef in de hoogbouw wat betreft
GFT-inzameling niet uitgevoerd. In andere gemeenten blijkt het een succes te zijn als de GFT-container wordt geplaatst in een zuil in de openbare ruimte die is afgesloten en met een pas wordt geopend. Dit is dan
bedoeld voor inwoners die zichzelf aanmelden voor de GFT-zuil. Uit kostenoverwegingen is daar niet voor gekozen bij de proef in de hoogbouw.
De proef met de duocontainers in de Burgemeester Stemerdinglaan
heeft informatie opgeleverd over de technische beperkingen van de duocontainer. Het deel van de container voor PD-afval valt niet makkelijk
11

open door het beperkte gewicht van het PD-afval. Het betreft containers
met een zogenaamd ‘aanslagsysteem’. Door de container tegen de rand
van het inzamelvoertuig te tikken valt de container open. Het deel van het
PD-afval is niet altijd zwaar genoeg, bij te hard tikken valt soms ook het
deel met restafval open. De duocontainer is niet breed inzetbaar, maar
wel een goede mogelijkheid om restafval en PD-afval in te zamelen in
gebieden met weinig woningen.
Genoeg informatie voor de evaluatie en toekomstige afvalinzameling
De resultaten vanuit de proefgebieden biedt, met uitzondering van de
hiervoor benoemde kanttekeningen, voldoende informatie om een evenwichtige eindevaluatie op te stellen vanuit de proefgebieden waar wel
complete informatie van beschikbaar is. De informatie uit deze proefgebieden is goed toepasbaar voor de toekomstige afvalinzameling in wijken van Vlissingen die vergelijkbaar zijn met de proefgebieden.
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3. Service voor de inwoners
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Dit hoofdstuk gaat nader in op de resultaten van de bewonersonderzoeken in de proefgebieden Rosenburg en Lammerenburg, Paauwenburg rc, Paauwenburg ogc en Ritthem en Oost-Souburg. Wat inwoners
van de service vinden voor restafval, GFT-afval en PD-afval laten we zien
aan de hand van rapportcijfers.

3.1 Restafval
Het rapportcijfer voor restafval is het hoogste in de proefgebieden
Paauwenburg ogc en Ritthem en delen van Oost-Souburg. In beide wijken wordt het restafval weggebracht.

gemiddelde aanbod restafval in de ondergrondse container in gemeenten waar inwoners betalen voor het aanbieden van restafval ongeveer 18
tot 24 aanbiedingen per jaar. Dat is gemiddeld 1,5 tot 2 aanbiedingen
restafval per maand.
In Rosenburg, Lammerenburg en Paauwenburg rc is de tevredenheid iets
lager dan in de twee wijken waar restafval wordt weggebracht. Een deel
van de inwoners is vooral ontevreden over de inzamelfrequentie van restafval. 1 keer per 4 weken vindt men te weinig, vooral in de zomermaanden. Dat vindt 28% in Paauwenburg rc en 37% in Rosenburg en Lammerenburg. Hier is de grootte van de container de beperking voor de hoeveelheid afval die men kan aanbieden.

Inwoners zijn met name tevreden over het wegbrengen van restafval op
ieder gewenst moment. Dat vindt 82% in Ritthem en Oost-Souburg en
88% in Paauwenburg ogc. In Paauwenburg ogc brengt 54% meerdere keren per week restafval naar de ondergrondse container en in Ritthem en
Oost-Souburg is dat 45% van de inwoners. De onder- en bovengrondse
containers in Paauwenburg ogc en Ritthem en Oost-Souburg zijn vrij toegankelijk en er is geen beperking voor het aanbieden van restafval.
Wanneer gemeente Vlissingen de ondergrondse containers afsluit en beperkt toegankelijk maakt, kan dit ertoe leiden dat inwoners minder tevreden zijn over het wegbrengen van restafval. Hoewel ervaringen in andere
gemeenten leren dat inwoners daar heel snel aan gewend zijn. Zo is het
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3.2 GFT-afval
In de proefgebieden met de rolcontainers voor restafval is ongeveer 25%
het GFT-afval beter gaan scheiden, dit is slechts 16% in Ritthem en OostSouburg en 10% in Paauwenburg ogc. Het hoge rapportcijfer in alle gebieden geeft aan dat inwoners tevreden zijn over de gescheiden inzameling van GFT-afval.

3.3 PD-afval
In Paauwenburg ogc waar inwoners het PD-afval wegbrengen naar een
ondergrondse container in de directe omgeving van de woning zegt 38%
het PD-afval sinds het begin van de proef beter te scheiden. In Paauwenburg rc en Rosenburg en Lammerenburg, waar inwoners het PD-afval
aanbieden via een container in een frequentie van 1 keer per 4 weken, is
respectievelijk 63% en 59% het PD-afval beter gaan scheiden. Een overgrote meerderheid in beide wijken is tevreden met de inzamelfrequentie.
Het rapportcijfer in deze twee wijken is iets lager dan in Pauwenburg ogc
en in Ritthem en Oost-Souburg (container 1 keer per 2 weken).
Uit het bewonersonderzoek blijkt dat inwoners uit Rosenburg, Lammerenburg en Paauwenburg rc ook PD-afval wegbrengen naar een ondergrondse container in de wijk. Dat is niet het geval in Ritthem en OostSouburg.
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4. Effect op het scheidingsrendement

16

Het effect op het scheidingsrendement kan worden vastgesteld door de
periode voor de proef en de proefperiode met elkaar te vergelijken. De
periode voor de proef is dezelfde periode van het jaar voorafgaand aan
de proef. Eerst worden de ingezamelde hoeveelheden van de belangrijkste afvalstromen met elkaar vergeleken. Dat zijn: GFT-afval, PD-afval en
restafval. Tevens maken we een vergelijking met het gemiddelde cijfer
op gemeenteniveau en het gemiddelde van vergelijkbare sterk stedelijke
gemeenten (CBS-cijfer).
Het totale percentage hergebruik kan niet worden gegeven op basis van
de beschikbare cijfers. Niet bekend is hoeveel papier, glas en textiel vanuit de diverse proefwijken wordt aangeboden. Hier is geen registratie van
op wijkniveau. Ook is niet bekend welke en hoeveel afvalstromen vanuit
de proefwijken naar de milieustraat worden gebracht.

4.1 Ingezamelde hoeveelheden
Restafval
Het gaat hier om het zogenaamde fijn restafval, dus exclusief het grof
restafval aangeboden via de milieustraat. Het restafval in Rosenburg en
Lammerenburg is met 37% het meeste afgenomen, namelijk van 189 kilogram per inwoner per jaar naar 120 kilogram. In Paauwenburg rc is de
afname van restafval 34% en komt uit op 123 kilogram per inwoner per
jaar. Het uitgangspunt wat betreft hoeveelheid restafval in Ritthem en
Oost-Souburg was aanzienlijk hoger, namelijk 233 kilogram per inwoner

in 2018. In de proef is het restafval met 25% afgenomen tot 174 kilogram
per inwoner per jaar.
Restafval in kg per inwoner
189

120

187

233
123

297

274
178

174

Rosenburg en Pauwenburg rc
Ritthem en
Lammerenburg
Oost-Souburg

voor de proef

Gemeente
Vlissingen
(2017)

Gemeente
Vlissingen
(2018)

Gemiddelde
sterk stedelijke
gemeenten
(2017)

tijdens de proef

In andere gemeenten waar inwoners restafval wegbrengen is de reductie
van restafval hoger dan in wijken waar de inzameling met rolcontainers
overgaat van 1 keer per 2 weken naar 1 keer per 4 weken. Des te opvallend is het dat in Ritthem en Oost-Souburg de reductie van restafval kleiner is als in Rosenburg en Lammerenburg en Paauwenburg rc. De verklaring hiervoor is de vrije toegankelijkheid van de verzamelcontainers.
Zoals bij de service is vastgesteld brengt 45% van de inwoners meerdere
keren per week restafval weg naar de verzamelcontainer. Aanvullend is
nog een mogelijke verklaring dat in het buitengebied het restafval nog
steeds 1 keer per 2 weken wordt ingezameld. Men heeft hier een eigen
PD-container, maar de capaciteit voor restafval is niet afgenomen zoals
dat wel het geval is in Rosenburg, Lammerenburg en Paauwenburg rc.
Hier is de inzamelfrequentie voor restafval gehalveerd naar 1 keer per 4
weken. Ook is het aannemelijk dat in het buitengebied van Ritthem (door
boerenbedrijven) bedrijfsafval wordt aangeboden bij het restafval doordat men meer dan 1 rolcontainer voor restafval in gebruik heeft. In geen
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enkel proefgebied wordt de doelstelling van 100 kilogram restafval per
inwoner per jaar gerealiseerd. De doelstelling is overigens inclusief het
grof restafval aangeboden op de milieustraat. In 2018 was dit gemeente
breed 7 kilogram per inwoner. In Rosenburg en Lammerenburg wordt het
minste restafval ingezameld. Inclusief grof restafval is dit 127 kilogram
per inwoner per jaar.
PD-afval
Per inwoner per jaar wordt in Ritthem en Oost-Souburg 27 kilogram PDafval ingezameld. Dat is daarmee de hoogste score. In Rosenburg en
Lammerenburg is dat 21 kilogram per inwoner per jaar en in Paauwenburg rc 19 kilogram. Dit verschil is wel te verklaren uit de inzamelfrequentie. In de proefgebieden waar het PD-afval 1 keer per 4 weken wordt ingezameld is de capaciteit voor PD-afval kleiner dan in Ritthem en OostSouburg waar 1 keer per 2 weken PD-afval wordt ingezameld. Inwoners
uit Rosenburg, Lammerenburg en Paauwenburg rc brengen ook PD-afval
weg naar een ondergrondse container in de wijk en naar de milieustraat.
PD-afval in kg per inwoner

GFT-afval in kg per inwoner
166 161
101

128

122 122
59

Rosenburg en Paauwenburg rc Ritthem en
Lammerenburg
Oost-Souburg

27

21
5

GFT-afval
In Rosenburg en Lammerenburg is de ingezamelde hoeveelheid GFT-afval toegenomen. In Paauwenburg rc is het aanbod GFT-afval gelijk gebleven en in Ritthem en Oost-Souburg iets gedaald. Het aanbod GFT-afval is sterk afhankelijk van seizoensinvloeden. Door de warme en droge
zomer van 2018 was het aanbod GFT-afval lager dan in andere jaren.
Des te opvallend is het stijgende aanbod GFT-afval in Rosenburg en Lammerenburg. Een verklaring hiervoor is het betere scheidingsgedrag. Een
kwart van de inwoners in Rosenburg en Lammerenburg zegt het GFTafval beter te scheiden dan voorheen.

19
5

16
5

Rosenburg en Paauwenburg
Ritthem en
Lammerenburg
rc
Oost-Souburg

voor de proef

5
Gemeente
Vlissingen
(2017)

voor de proef

Gemeente
Vlissingen
(2017)

58

Gemeente
Vlissingen
(2018)

82

Gemiddelde
sterk stedelijke
gemeenten
(2017)

tijdens de proef

7
Gemeente
Vlissingen
(2018)

Gemiddelde
sterk stedelijke
gemeenten
(2017)

tijdens de proef
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4.2 Herbruikbare afvalstromen in restafval
In alle proefwijken is het afval beter gescheiden in de proef dan in de periode ervoor. Met uitzondering van Paauwenburg rc is het aandeel GFTafval in het restafval lager dan voor de proef. In alle proefgebieden zijn
alle herbruikbare afvalstromen in het restafval afgenomen.

In Ritthem en Oost-Souburg is het aandeel overig herbruikbaar afval juist
toegenomen in de proefperiode. Dit is afval dat eigenlijk naar de milieustraat gebracht moet worden. Een verklaring hiervoor is dat de bovengrondse containers in Ritthem en Oost-Souburg vrij toegankelijk zijn. De
inwoners kunnen grof restafval kwijt in de containers, mede omdat de
klep van de bovengrondse container opengezet kan worden en ook grote
stukken afval in de container gegooid kunnen worden. Die mogelijkheden
zijn beperkter in een ondergrondse container.
In Rosenburg en Lammerenburg en Paauwenburg rc zeggen inwoners
dat zij juist vaker gebruik maken van de milieustraat. Dat is terug te zien
in de afname van herbruikbare afvalstromen in het restafval.
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5. Kosten
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Wat betreft kosten kunnen we onderscheid maken in kosten voor de verwerking van restafval en GFT-afval, vergoeding voor PD-afval, kosten
voor de inzameling en projectkosten.
Kosten verwerking restafval en GFT-afval en vergoeding PD-afval
De hoogste besparing is gerealiseerd in Rosenburg en Lammerenburg.
Hier is het aantal inwoners het hoogste van de drie proefgebieden, daardoor is de absolute afname van restafval het hoogste en de ingezamelde
hoeveelheid PD-afval het hoogst. In Rosenburg en Lammerenburg is
meer GFT-afval ingezameld waardoor hier de verwerkingskosten voor
GFT-afval toenemen. Dit in tegenstelling tot de twee andere gebieden, in
Paauwenburg rc is de hoeveelheid GFT-afval gelijk gebleven en in Ritthem en Oost-Souburg is minder GFT-afval aangeboden dan het jaar
voorafgaand aan de proef.
Inzamelkosten
In Rosenburg, Lammerenburg en Paauwenburg rc zijn de inzamelkosten
voor rolcontainers gelijk aan de periode voorafgaand aan de proef. Voorafgaand aan de proef werd wekelijks afval ingezameld. Een week GFTafval en de andere week restafval. Nu is nog steeds sprake van 1 inzamelronde per week, maar wel voor 3 afvalstromen; GFT-afval 1 keer per
2 weken en rest- en PD-afval 1 keer per 4 weken. In Rosenburg en Lammerenburg zijn extra inzamelkosten gemaakt voor de bovengrondse
containers voor restafval ten behoeve van inwoners met veel afval of kinderen in de luiers.

In Paauwenburg rc zijn geen extra inzamelkosten gemaakt. Daar zijn de
inzamelkosten gelijk aan de periode voorafgaand aan de proef.
Voor de proef in Ritthem en Oost-Souburg zijn de extra inzamelkosten
het hoogst, vanwege de wekelijkse lediging van de bovengrondse containers. Om de kosten van de proef te beperken is in Ritthem en Oost-Souburg de afweging gemaakt om bovengrondse containers te gebruiken
die vaker geleegd moeten worden.
In zowel Ritthem en Oost-Souburg als in Paauwenburg rc zijn adressen
waar iedere 2 weken het restafval wordt ingezameld vanwege medische
redenen. Dit is maatwerk. Ook in andere gemeenten blijkt dat maatwerk
bij slechts een gering aantal woningen noodzakelijk is. Meestal is een
oplossing te bedenken in het eigen sociale netwerk.
Projectkosten
De projectkosten bestaan uit de kosten voor communicatie, de bewonersonderzoeken, monitoring van inzamelgegevens, sorteeranalyses, de
begeleiding van de proeven en projectmanagement.
Besparing na uitvoering van de proeven
Per saldo heeft het uitvoeren van de afvalproeven geleid tot een kostenbesparing voor de gemeente. De besparingen op restafval en de hogere
opbrengst voor PD-afval zijn hoger dan de extra inzamelkosten in de
proefgebieden. Verder zijn de projectkosten voor het uitvoeren van de
proeven (vrijwel) binnen de raming uit het plan van aanpak gebleven.
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6. Eindconclusies
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Veel restafval in Vlissingen
In Vlissingen is het aanbod fijn restafval (dit is exclusief het grof restafval
via de milieustraat) met 297 kilogram per inwoner per jaar (2017) aanzienlijk hoger dan het gemiddelde aanbod in vergelijkbare sterk stedelijke
gemeenten in Nederland (178 kilogram per inwoner in 2017). De ondergrondse containers zijn vrij toegankelijk waardoor naar alle waarschijnlijkheid bedrijfsafval wordt aangeboden in de ondergrondse containers.
Daarnaast is de loopafstand met 75 meter tot maximaal 125 meter zo
klein dat geen prikkel ontstaat om het restafval beter te scheiden. De
loopafstand heeft er ook toe geleid dat de dichtheid van ondergrondse
containers in Vlissingen heel groot is.
Overigens is het aanbod fijn restafval in 2018 gedaald tot 274 kg per inwoner per jaar. Doordat in de proefgebieden minder restafval is aangeboden, maar mogelijk ook vanwege de aandacht voor afvalscheiding
door de gehele gemeente.
Tevredenheid over inzameling restafval
Het rapportcijfer voor restafval is het hoogste in de proefgebieden
Paauwenburg ogc (7,5) en Ritthem en delen van Oost-Souburg (7,3). In
beide wijken wordt het restafval weggebracht. De tevredenheid in deze
wijken hangt samen met de permanente mogelijkheid om restafval aan
te bieden. In Rosenburg, Lammerenburg (6,7) en Paauwenburg rc (6,8) is
de tevredenheid iets lager dan in de twee wijken waar restafval wordt

weggebracht. Een deel van de inwoners is ontevreden over de inzamelfrequentie van restafval. 1 keer per 4 weken vindt men te weinig, vooral
in de zomermaanden.
Tevredenheid over inzameling van GFT-afval
De inzameling van GFT-afval scoort hoog in alle proefgebieden. De hoogste score is in Ritthem en Oost-Souburg (8,1), gevolgd door de beide delen van Paauwenburg (7,9). De laagste score is in Rosenburg en Lammerenburg (7,7).
Tevredenheid over inzameling PD-afval
In Ritthem en Oost-Souburg wordt PD-afval 1 keer per 2 weken ingezameld. Hier geven inwoners het hoogste rapportcijfer (8,2). In Paauwenburg ogc (PD-afval wegbrengen) is het rapportcijfer iets lager (8,0). In
Paauwenburg rc (7,8) en in Rosenburg en Lammerenburg (7,3) zijn de
inwoners minder tevreden. Deze inwoners maken aanvullend gebruik
van ondergrondse containers en de milieustraat om PD-afval aan te bieden, omdat de container niet voldoende capaciteit heeft met een inzamelfrequentie van 1 keer per 4 weken.
Grootste reductie restafval niet bij restafval wegbrengen
In Rosenburg en Lammerenburg wordt 37% minder restafval aangeboden dan in de vergelijkbare periode een jaar eerder. In Paauwenburg rc is
de reductie 34%. De reductie in Ritthem en Oost-Souburg is 25%. Deze
reductie valt tegen in vergelijking met andere gemeenten waar de inwoners restafval wegbrengen. De beperkte reductie hangt samen met de
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permanente mogelijkheid om restafval weg te gooien. Deze mogelijkheid
is er niet in de wijken waar de container minder vaak wordt geleegd. Daar
is de container de beperkende factor om restafval weg te gooien.
Meeste PD-afval bij inzamelfrequentie van 1 keer per 2 weken
In Ritthem en Oost-Souburg wordt 27 kilogram PD-afval per inwoner per
jaar ingezameld. In Rosenburg en Lammerenburg is dit 21 kilogram en
in Paauwenburg rc 19 kilogram. Deze inwoners hebben de helft aan capaciteit van de inwoners in Ritthem en Oost-Souburg. In Rosenburg,
Lammerenburg en Paauwenburg rc maken de inwoners aanvullend gebruik van ondergrondse containers en de milieustraat om hun PD-afval
weg te gooien.
Stijging inzameling van GFT-afval in Rosenburg en Lammerenburg
In Rosenburg en Lammerenburg is in de proefperiode meer GFT-afval
aangeboden dan in de vergelijkbare periode het jaar ervoor. In Paauwenburg rc is het aanbod gelijk gebleven en in Ritthem en Oost-Souburg is
iets minder GFT-afval aangeboden dan het jaar voorafgaand aan de
proef. Het lagere aanbod GFT-afval heeft mede te maken met de warme
en droge zomer van 2018.
Betere afvalscheiding in proefperiode
In alle proefgebieden zijn minder herbruikbare afvalsoorten in het restafval gegooid dan het jaar voorafgaand aan de proef. Opvallend is de toename van het aandeel grof afvalsoorten in Ritthem en Oost-Souburg.
Hiervan is juist meer aangetroffen in het restafval in plaats van minder.

De oorzaak hiervan is de permanente mogelijkheid om restafval weg te
gooien. Daarnaast kunnen de bovengrondse containers makkelijk gebruikt worden voor het weggooien van grof afval dat op de milieustraat
hoort.
Kosten en baten van de proeven
Minder verwerkingskosten en hogere opbrengsten
In de proefgebieden zijn kosten bespaard door het lagere aanbod restafval en de hogere inkomsten als gevolg van extra ingezameld PD-afval.
Extra inzamelkosten
In Rosenburg en Lammerenburg en in Paauwenburg ogc zijn geringe
meerkosten gemaakt door het leegmaken van de extra containers voor
restafval. In Paauwenburg rc zijn geen extra inzamelkosten gemaakt. Ritthem en Oost-Souburg heeft de hoogste extra inzamelkosten, vanwege
de wekelijkse lediging van de bovengrondse containers.
Projectkosten
De uitvoering van de proeven is uitgevoerd (vrijwel) binnen de raming uit
het plan van aanpak
Per saldo een besparing op de kosten
Per saldo hebben de proeven geleid tot een besparing op de kosten voor
de gemeente.
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Doelstelling 100 kg restafval per inwoner per jaar nergens gerealiseerd
In geen enkel proefgebied is de doelstelling van 100 kilogram restafval
per inwoner per jaar gerealiseerd. In Rosenburg en Lammerenburg wordt
120 kilogram per inwoner het minste restafval aangeboden. Daarbij komt
nog 7 kilogram grof restafval dat op de milieustraat wordt aangeboden.
Het totale aanbod restafval (fijn en grof restafval) is in Rosenburg en
Lammerenburg 127 kilogram per inwoner per jaar.
Besluiten uit het verleden van grote invloed op afvalhoeveelheden
GFT-afval
Nu wordt in Vlissingen gemiddeld 58 kilogram GFT-afval per inwoner per
jaar ingezameld, terwijl dit in sterk stedelijke gemeenten gemiddeld 82
kilogram per jaar is. Uit de proeven blijkt dat veel meer GFT-afval ingezameld kan worden als inwoners de beschikking hebben over een eigen
GFT-container én een prikkel wordt ingezet om minder restafval aan te
bieden. Door besluiten uit het verleden hebben nog ongeveer 7.000 laagbouwwoningen geen GFT-container. Dit zorgt ervoor dat de gemiddelde
hoeveelheid GFT-afval per inwoner in Vlissingen ver onder het landelijk
gemiddelde uitkomt.
Papier
In het verleden is de gemeente gestopt met de vrijwillige inzamelaars
voor papier en karton. Nu blijkt dat in wijken met een vrijwillige inzamelaar meer papier wordt ingezameld dan in wijken met uitsluitend ondergrondse containers voor papier en karton. Door verenigingen, scholen en
kerkgenootschappen te betrekken bij de inzameling van oud papier en

karton is de ingezamelde hoeveelheid papier hoger. De besluiten om ondergrondse containers voor papier in te zetten zorgen voor het maximale
gebruiksgemak voor de inwoners.
PD-afval
Gemiddeld biedt een inwoner van Vlissingen 7 kilogram PD-afval aan in
2018. Uit de proefgebieden blijkt dat veel meer PD-afval kan worden ingezameld dan het gemiddelde in Vlissingen dat wordt ingezameld in ondergrondse containers bij de supermarkt. In combinatie met het wegbrengen van restafval én een inzamelfrequentie van 1 keer per 2 weken
is de ingezamelde hoeveelheid PD-afval het hoogste, zo blijkt uit de proef
in Ritthem en Oost-Souburg.
Communicatie
Een belangrijk ondersteunend element is communicatie om inwoners
meer bewust te maken van het nut en de noodzaak om het restafval te
scheiden in herbruikbare afvalsoorten. In het Plan van Aanpak is communicatie een belangrijk instrument genoemd om inwoners te motiveren
en de scheidingsbereidheid te verhogen. Uit de bewonersonderzoeken
blijkt dat de inwoners goed op de hoogte waren van de afvalproeven en
de communicatie-uitingen daarover.
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Bijlage Overzicht afvalproeven
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In kolom ‘proef’ staat het nummer van het proefgebied, in de kolom ‘maatregel’ staat de omschrijving van de proef volgens het Plan van Aanpak. In kolom
‘start’ staat de geplande start volgens het plan van aanpak. Kolom ‘wijk/ gebied’ bevat het gebied of de wijk waar de proef plaatsvindt. In de kolom ‘al
bestaand’ staan de mogelijkheden in het proefgebied voor afvalscheiding voorafgaand aan de proef. In de kolom ‘uitvoering’ staat de daadwerkelijke uitvoering van de proef met de periode van uitvoering.
NB. Bij de vaststelling van het Plan van Aanpak werd de afvalstroom PD-afval aangeduid als KFF+. Bij de uitvoering is uitgegaan van PD-afval.
PROEF
1

MAATREGEL

START

WIJK/GEBIED

AL BESTAAND

UITVOERING

Bestaande ondergrondse container ombouwen naar 2 inworpen:
naast restafval ook KFF+

Juli t/m
dec. ‘16

Oost-Souburg:
- Zeewijksingel en omliggende
straten
- Burg. Stemerdinglaan
- Molenweg en omliggende straten

Restafval: kliko (halen)
1x p/2 wk
Papier/glas/textiel (brengen) in
ondergrondse container bij supermarkt en op strategische locatie.

Juni ’18 t/m mei ‘19

Kliko restafval verdwijnt.

2

Restafval, KFF+ wegbrengen naar
ondergrondse container
1 kliko extra voor KFF+.
KFF+ wordt gehaald 1x/mnd.
Inzamelfrequentie restafval van
1x/2 wk naar 1x/mnd.

Testopstelling

Juni ‘17

Rozenburg
Lammerenburg

GFT wordt gehaald 1x/2 wk
GFT en Restafval: kliko (halen)
Papier/glas/textiel (brengen) in
ondergrondse container op strategische locatie.

Uitgevoerd conform de omschrijving
in het Plan van Aanpak

Mrt ’18 t/m febr ‘19
Conform de omschrijving in het Plan
van Aanpak.
Aanvullend:
2 bovengrondse containers geplaatst voor huishoudens met veel
afval vanwege kinderen in de luiers.
Maatwerk voor gezinnen met incontinentiemateriaal of die slecht ter
been zijn.
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3

1 kliko extra voor KFF+.

Juli ‘17

KFF+ wordt gehaald 1x/mnd.
Inzamelfrequentie restafval van 1x/2
wk naar 1x/mnd.

GFT wordt gehaald 1x/2 wk.
Deel van de bestaande ondergrondse
containers wordt omgebouwd van restafval naar KFF+. Hierdoor staan er in de
wijk verhoudingsgewijs 60% KFF+-containers en 40% restafval.
Grotere loopafstand voor brengen restafval.

Juli ‘17

Paauwenburg:
- Bachlaan
- Burg. van Woelderen-laan
- Chopinlaan
- De Savornin Lohman- laan
en omliggende straten.

GFT en Restafval: kliko (halen);
Papier/glas/textiel (brengen) in
ondergrondse container bij supermarkt.
Daarnaast ook halen papier door
vereniging.

Paauwenburg:
- Verdilaan
- Rossinilaan
en omliggende straten.

Restafval: ondergrondse container (brengen);
Papier/glas/textiel (brengen) in
ondergrondse container bij supermarkt.
Daarnaast ook halen papier door
vereniging bij laagbouw.

Juni ’18 t/m mei ‘19
Conform de omschrijving in het Plan
van Aanpak
Aanvullend:
Maatwerk voor gezinnen met incontinentiemateriaal of die slecht ter
been zijn.
Okt ’18 t/m mei ’19
Conform de omschrijving in het Plan
van Aanpak
Aanvullend zijn 3 bovengrondse
containers geplaatst vanwege bezwaren bij de inwoners tegen de te
grote loopafstand voor het wegbrengen van restafval.
Maatwerk voor gezinnen met incontinentiemateriaal of die slecht ter
been zijn.
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4

GFT wordt gehaald 1x/2 wk/
1 kliko extra voor KFF+;
KFF+ wordt gehaald 1x/mnd.
Nieuwe bovengrondse container voor
Restafval.
Inzamelfrequentie restafval van 1x/2
wk naar 1x/mnd.
Vergroten loopafstand tot container
Restafval

Aug. ‘17

Ritthem
Deel Oost-Souburg:
- Vesting/Bastion en omliggende
straten
- Middelburgsestraat

Restafval: kliko (halen);
GFT wordt gehaald 1x/2 wk/
KFF/Papier/glas/textiel
(brengen) in ondergrondse container
op strategische locatie.
Daarnaast ook halen papier door
vereniging.

Febr ’18 t/m jan ‘19
Buitengebied van Ritthem:
- Rolcontainer extra voor pd-afval.
Inzameling 1 x per 2 weken.
- Rolcontainer voor restafval, inzameling 1 x per 2 weken.
- Gft-afval inzameling 1 x per 2 weken.
Overig proefgebied:
- Restafval wegbrengen naar verzamelcontainer
- Grijze container voor restafval geschikt gemaakt voor pd-afval. Inzameling 1 x per 2 weken
- Gft-afval 1 x per 2 weken inzamelen.
Aanvullend maatwerk bij 2 adressen
die niet in staat zijn restafval weg te
brengen. Hier inzameling restafval
aan huis.
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5

Inpandige rolcontainer voor KFF/PMD.

Nov. ‘17

Hoogbouw Boulevard

Restafval inpandige rolcontainer.
Papier/glas/textiel (brengen) in
ondergrondse container bij supermarkt en op strategische locatie.

Nov. ‘17

Hoogbouw
Regenboogflats Paauwenburg.

Restafval in ondergrondse Papier/glas/textiel (brengen) container bij supermarkt en op strategische locatie.

Inpandige rolcontainer voor Restafval.
1 kliko GFT extra op galerij of locatie ondergrondse container.

Nieuwe ondergrondse container met
gescheiden inworp KFF+
1 kliko GFT extra op galerij of locatie ondergrondse container

6

Ondersteuning burgerinitiatief, gericht
op terugdringen illegaal geplaatst afval
in de wijk en gescheiden inzameling
zwerfafval (zgn. Containerdag)

1e kwartaal
2017

Bossenburg

??
Hoogbouwlocaties langs de Boulevard gaven geen medewerking aan
de uitvoering van deze proef met
uitzondering van de Sedijntoren.
Gft-container is niet geplaatst vanwege bezwaren bewoners.
Niet uitgevoerd,
Wel inpandige rolcontainer voor pdafval in Anna Blamanlaan, Strandveste.
Geen gft-container vanwege bezwaren bewoners.
Separaat uitgevoerd
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Contact
Vragen over het rapport?
Neem gerust contact op!

Ton Daamen
Advies & Projectleiding
085 773 19 95
ton@deafvalspiegel.nl

De AfvalSpiegel
Kraaivenstraat 21-15
5048 AB Tilburg
www.deafvalspiegel.nl
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Evaluatie proef duo ondergrondse container rest- en PD-afval
Proef 1 Duo ondergrondse containers
Gemeente Vlissingen

Doss. no. 18CC147
Tilburg, 11 juli 2019
De AfvalSpiegel
Kraaivenstraat 21-15
Postbus 10311
5000 JH Tilburg
Tel:
085-7731995
E-mail: info@deafvalspiegel.nl
Website: www@deafvalspiegel.nl
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2

Gemeente Vlissingen

1. Inleiding
Gemeente Vlissingen houdt diverse afvalproeven om te komen tot minder restafval en meer afvalscheiding. Dit aansluitend aan het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP) waarin de overheid
koerst op maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020 en 75% hergebruik. Het doel
van de overheid is om te komen tot een volledig circulaire economie. Om het landelijke beleid te
implementeren in gemeente Vlissingen heeft het college op 15 november 2016 een plan van
aanpak vastgesteld. In het Plan van Aanpak Afvalbeleidsplan Vlissingen 2017 – 2020 (723428)
staat dat de gemeente start met een proefperiode voorafgaand aan de definitieve keuzes op het
gebied van afvalinzameling, -scheiding en -verwerking. In het Plan van Aanpak staat dat in de
proefperiode diverse alternatieve inzamelmiddelen en – methoden worden uitgeprobeerd in diverse wijken van Vlissingen.
De resultaten van de proeven, genoemd in het Plan van Aanpak, vormen de basis voor de totstandkoming van een definitief afvalbeleidsplan voor de gemeente Vlissingen. Iedere proef
duurt een jaar. Op basis van een evaluatie wordt een definitief afval-en grondstoffenbeleid opgesteld gericht op minder restafval en meer hergebruik van waardevolle grondstoffen. In het
Plan van Aanpak zijn 5 afvalproeven benoemd. Ieder proefgebied is gekozen op basis van vergelijkbaarheid met andere delen van gemeente Vlissingen.
Deze rapportage bevat informatie over de proef in Oost-Souburg Burgemeester Stemerdinglaan
en omgeving. Hier zijn ondergrondse duocontainers geplaatst voor het aanbieden van rest- en
PD-afval. Het bewonersonderzoek aan het eind van de proefperiode heeft weinig respons opgeleverd. Ook ontbreken gedetailleerde inzamelcijfers uit dit proefgebied over de periode voorafgaand aan de proef. In deze rapportage staat een indicatie van de uitkomst van deze proef.
Deze evaluatie heeft de volgende opbouw:
- Hoofdstuk 2: Achtergrond en verantwoording;
- Hoofdstuk 3: De veranderingen voor de inwoners;
- Hoofdstuk 4: De ervaringen van de inwoners met de afvalproef;
- Hoofdstuk 5: De ervaringen van de inzameldient met de duo ondergrondse containers
- Hoofdstuk 5: Effect op scheidingsrendement;
- Hoofdstuk 6: De kosten;
- Hoofdstuk 7: Conclusies.
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2. Achtergrond en verantwoording
Het Plan van Aanpak Afvalbeleidsplan Vlissingen 2017 – 2020 is de basis voor de uitvoering
van de proeven. In een proef wordt op kleine schaal (wijkniveau) een scenario uitgeprobeerd
met als doel de hoeveelheid restafval terug te dringen en de scheidingsbereidheid van inwoners
te verhogen. Afgestemd op een specifiek gebied of wijk in de gemeente.
Om de ontwikkelingen van de hoeveelheid restafval en gescheiden afvalstromen in kaart te kunnen brengen wordt een sorteeranalyse uitgevoerd. De gegevens van deze analyse dienen als
nulmeting voor de proef. Gedurende de proefperiode wordt de ontwikkeling van de hoeveelheid
restafval en gescheiden afvalstromen gemeten en geanalyseerd.

2.1

Afvalproeven

Conform het Plan van Aanpak wordt bij de afvalproeven ingezet op maatwerk per wijk, dit is gericht op:
- meer scheiding van plasticverpakkingen en drank- en zuivelpakken (pd-afval) door het beschikbaar stellen van een derde rolcontainer, uitbreiding van het aantal ondergrondse containers voor pd-afval en/ of het geschikt maken van bestaande ondergrondse containers voor
pd-afval;
- meer scheiding van groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) door het teruggeven van de rolcontainer voor gft-afval in wijken die daar geschikt voor zijn en het plaatsen van een voorziening
voor de inzameling van gft-afval in de hoogbouw en inwoners de mogelijkheid bieden een
grote of extra container voor gft-afval aan te vragen;
- omgekeerd inzamelen door het restafval te laten wegbrengen naar een verzamelcontainer in
plaats van het aan huis op te halen. Tegelijkertijd verhogen van de service voor het inzamelen van gft-afval en pd-afval;
- motiveren van inwoners en de scheidingsbereidheid verhogen van de inwoners door ze te
betrekken bij de vaststelling van de proef en de plannen van de gemeente. Dit door het opstellen van communicatie-uitingen over het doel van de proef, de scheidingsdoelstelling, de
inzamelmiddelen en voor het bekend maken van de locatie van ondergrondse containers. Inwoners krijgen ook de mogelijkheid over aanvullende inzamelmiddelen te beschikken als
daar redenen voor zijn.
In het Plan van Aanpak zijn de proeven benoemd met daarbij het proefgebied. De proefgebieden sluiten zoveel mogelijk aan op bestaande inzamelroutes voor de vergelijkbaarheid van de
inzamelresultaten en sorteeranalyses.
Evaluatie proef
Voorafgaand aan de proef zijn afspraken gemaakt over de monitoring en het meten van de effecten op de prestatiegebieden service, milieu en kosten.
1. De service aan de inwoners; hoe makkelijk is het om afval aan te bieden en wat vinden de
inwoners ervan. Deze laatste informatie is afkomstig uit 2 bewonersonderzoeken. 1 halverwege de proef en de 2e aan het einde van de proef.
2. Milieu ofwel het scheidingsrendement; wat zijn de ingezamelde hoeveelheden en hoe wordt
het afval gescheiden. Dat wordt geanalyseerd aan de hand van een sorteeranalyse voorafgaand aan de proef en tijdens de proef.
3. De kosten en besparingen; dit zijn de kosten in de proef in vergelijking met de kosten voorafgaand aan de proef.
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Aantallen
Het aantal adressen in de proefwijk Burgemeester Stemerdinglaan eo met ondergrondse containers is afkomstig uit de bestanden van Stadsbeheer. Het aantal inwoners is afkomstig van gemeente Vlissingen. Het betreft 296 adressen en 647 inwoners.
Inzamelcijfers
De woningen in dit proefgebied maakten voorafgaand aan de proef deel uit van een groter inzamelgebied. Daardoor zijn van de voorafgaande periode geen inzamelcijfers bekend.
Van de proefperiode zijn inzamelcijfers bekend van restafval en een indicatie van de hoeveelheid ingezameld PD-afval. Van GFT-afval zijn voor het proefgebied geen gegevens bekend omdat dit deel van Oost-Souburg deel uitmaakt van een groter inzamelgebied.
Ervaringen bewoners
Ten behoeve van de evaluatie is aan het eind van de proef een vragenlijst verstuurd voor het
meten van de tevredenheid. De respons op de vragenlijst was minder dan 20%. Daardoor kunnen geen betrouwbare uitspraken gedaan worden over de tevredenheid van de inwoners.
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3. Veranderingen voor de inwoners
3.1

Uitvoering van proef 1 Burgemeester Stemerdinglaan met duo ondergrondse containers

In de periode van 24 mei tot en met 24 april 2019 is de proef met de gescheiden inzameling van
rest- en pd-afval in de ondergrondse duocontainers uitgevoerd onder alle 296 huishoudens (647
inwoners). Voorafgaand aan de proef stond in dit gebied 1 duo ondergrondse container voor 14
adressen. De overige woningen hadden een eigen rolcontainer voor restafval. Ten behoeve van
de proef zijn 10 ondergrondse duocontainers bij geplaatst voor het aanbieden van rest- en PDafval. De grijze rolcontainer voor restafval is opgehaald.

3.2
-

Wat is veranderd voor inwoners van het proefgebied?
De inwoners brengen het restafval naar een ondergrondse duo container op maximaal 125
meter van de woning.
Voor het PD-afval maken de inwoners ook gebruik van de duo ondergrondse containers.
De inzameling van GFT-afval is onveranderd, namelijk inzameling 1 x per 2 weken.
De inzameling van alle andere afvalstromen is niet gewijzigd.

Samengevat laat het volgende plaatje de veranderingen in de proef zien voor de afvalstromen
restafval en PD-afval. Omdat in de proef de aandacht ook uitgaat naar GFT-afval is deze afvalstroom benoemd in de onderstaande afbeelding.

Afbeelding 1: De veranderingen in de afvalinzameling gedurende de proefperiode
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3.3

Communicatie voorafgaand en tijdens de proef

Communicatie is een belangrijk ondersteunend instrument geweest om de inwoners te informeren over de veranderingen. Daarnaast is de communicatie gericht op het creëren van draagvlak
voor het wegbrengen van restafval en het gebruik van de PD-container en het daardoor bijdragen aan een beter scheidingsgedrag en vermindering van de hoeveelheid restafval.
De belangrijkste communicatie-acties benoemen we hier:
Communicatiecampagne Afval apart, gewoon doen!
In 2017 is gestart met een algemene communicatiecampagne voor alle inwoners van Vlissingen om meer aandacht
te vragen voor afvalscheiding. De campagne heeft als titel:
Afval apart, gewoon doen!
Aansluitend aan de eerste nieuwsbrief is wekelijks op de gemeentepagina in de Blauw Geruite Kiel een thema uitgelicht waarin aandacht is besteed aan
een bepaalde afvalstroom. Zo zijn de volgende thema’s behandeld:
1. GFT-afval.
2. PD-afval.
3. Oud papier en karton.
4. Glas, textiel en frituurvet.
5. Kleine elektrische apparaten.
6. Bruikbare huishoudelijke apparaten.
7. Grof afval.
8. Kca.
Bewonersbrief en handleiding gebruik duo ondergrondse containers
- Informatiebrief start van de proef in mei 2018
- Handleiding voor gebruik duo ondergrondse container met uitleg over het openen van de
container met een pasje.
Digitale ondersteuning
- Op de website van de gemeente Vlissingen is een speciale pagina ingericht met alle informatie over de proef en antwoorden op veel gestelde vragen.
- Er is een speciaal emailadres aangemaakt om vragen te stellen.
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4. De ervaringen van de inwoners met de afvalproef
De ervaringen van de inwoners is gemeten na afloop van de proef. De respons op de vragenlijst
is 20%. Dat is onvoldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. In dit hoofdstuk staan
de rapportcijfers voor de verschillende afvalstromen en de antwoorden over de toekomstige afvalinzameling in Vlissingen. Dit geeft een indicatie wat de inwoners ervan vinden.
Gemiddeld rapportcijfer voor verschillende afvalstromen
Restafval

7,7

Groente-, fruit- en tuinafval

7,7

Plastic verpakkingen en drank- en zuivelpakken

7,5

Papier

6,8

Glas

6,8

Textiel

6,6

Grof afval op milieustraat

7,3

Toekomstige afvalinzameling
In de enquête is inwoners gevraagd mee te denken over de toekomstige afvalinzameling.
Belangrijk aspect voor afvalscheiding; milieu service of kosten
- 36% van de inwoners vindt het belangrijk dat de inzameling goed is voor het milieu.
- 46% vindt lage kosten het belangrijkste.
- De overige inwoners hebben geen mening.
Toekomstig inzamelsysteem voor rest- en pd-afval
1. Bij optie 1 brengen inwoners zowel het restafval als het pd-afval naar een (duo) ondergrondse
container. 64% kiest voor deze optie: zowel restafval als pd-afval wegbrengen.
2. In optie 2 brengen inwoners het restafval naar een (ondergrondse) verzamelcontainer en
gebruiken inwoners voor het PD-afval een rolcontainer aan huis. De pd-container wordt 1
keer per 2 weken geleegd. 22% ziet liever optie 2: restafval wegbrengen en container voor
pd-afval aan huis.
Toekomstig inzamelsysteem voor papier
- 37% brengt liever het oud papier zelf weg naar een container van gemeente in de wijk.
- 24% wil een rolcontainer aan huis, 1 x per 4 weken legen.
- 19% maakt liever gebruik van een container van een vereniging waar het papier gebracht
kan worden.
Betalen per aanbieding
In sommige gemeenten betalen inwoners voor iedere keer dat ze hun restafval naar een verzamelcontainer in de wijk wegbrengen. Door al het afval goed te scheiden blijft er minder restafval
over. Hoe minder vaak zij restafval aanbieden, hoe minder zij per jaar betalen aan afvalstoffenheffing. Inwoners die meer afval hebben, betalen dan ook meer. Op deze manier hebben inwoners zelf invloed op de hoogte van hun heffing. In de enquête is gevraagd of inwoners voor een
systeem zijn waarbij voor elke aanbieding van het restafval betaald moet worden.
In de enquête is gevraagd of inwoners voor een systeem zijn waarbij voor elke aanbieding van
het restafval betaald moet worden. 75% is tegen dit systeem.

8

Gemeente Vlissingen

5. De ervaringen van de inzameldienst met de duocontainers
Duocontainers zijn niet algemeen gebruikelijk in Nederland. Vrijwel alle ondergrondse containers zijn voor 1 afvalstroom. De duocontainers zoals deze in de Burgemeester Stemerdinglaan
eo zijn gezet, zijn een experiment voor de gemeente. De vraag voorafgaand aan de proef: is
deze duo ondergrondse container breed (breder) inzetbaar in Vlissingen. De proefperiode is bedoeld om dat antwoord te krijgen. Dit hoofdstuk gaat specifiek in op de technische aspecten van
de duocontainer en de ervaringen van de inzameldienst.
Wat is een ondergrondse container?
Een ondergrondse container is een stalen container met een afmeting van 5 m³. De stalen binnencontainer rust in een betonnen buitenbak, die is ingebouwd in de grond. Bovenop de betonnen bak ligt de stalen vloer die de inwerpzuil draagt. Deze stalen vloer ligt gelijk aan het trottoir
of aan het maaiveld. De inwerpzuil is aan de onderkant open zodat het afval in de ondergrondse container kan vallen. Aan de onderkant heeft de stalen binnencontainer een of twee
kleppen die openvallen om het afval in het voertuig te laten vallen. De ondergrondse containers
in Vlissingen hebben allemaal het zogenaamde aanslagsysteem. Bij het leegmaken van een
ondergrondse container tikt de chauffeur met de zijkant van de container tegen een rand van de
opening van het voertuig. Door deze ‘aanslag’ openen de kleppen en door het eigen gewicht
valt het afval in het voertuig.
Afhankelijk van de behoefte stelling heeft de ondergrondse container een bepaalde afmeting. In
gemeente Vlissingen staan containers met twee verschillende soorten afmetingen
Duo ondergrondse container
Een duocontainer bestaat uit twee compartimenten. De twee compartimenten hebben een gezamenlijke inhoud van 5 m³. In het midden zit een scheidingswand, daardoor heeft ieder compartiment een inhoud heeft van 2,5 m³. De compartimenten zijn rechthoekig van vorm. De kleppen aan de onderzijde zitten in de lengte, ofwel over het smalle deel van de container.
Leegmaken van de duo ondergrondse container
De twee compartimenten van de duocontainers worden in een verschillende inzamelroute leeggemaakt. Voor het PD-afval is dat op een andere dag dan voor het restafval. Dit omdat het afval
uiteraard niet gemengd mag worden in het voertuig dat maar één compartiment heeft, namelijk
PD-afval óf restafval.
Technische beperkingen van de duo ondergrondse container
De plastic verpakkingen en drank- en zuivelpakken zijn volumineus maar wegen niet veel. Bij
een wekelijkse lediging weegt het PD-afval in het compartiment PD-afval circa 40 kg. Nadat de
inwoner het PD-afval in de ondergrondse container heeft gegooid zet het PD-afval weer uit en
krijgt de oorspronkelijke vorm terug. Daardoor is de container qua volume wel vol, maar het
heeft weinig gewicht. Zoals eerder gezegd is het eigen gewicht nodig om de kleppen te openen
waarna het PD-afval in het voertuig valt als de container wordt geledigd. De chauffeur moet
vaak meerdere keren de container ‘aanslaan’ tegen de zijkant van het voertuig. Als dan de klep
openvalt is het gewicht van het afval te gering om makkelijk in het voertuig te vallen, temeer omdat de klepopening smal is door de langwerpige vorm van de container.
Incidenteel komt het voor dat naast de klep voor PD-afval ook de klep voor het restafval opengaat door het ‘aanslaan’ van de container tegen het voertuig. Dan valt het restafval in het voertuig met PD-afval. Afhankelijk van de hoeveelheid restafval is de vracht niet meer herbruikbaar
als PD-afval. De totale inhoud moet dan worden afgevoerd als restafval.

Gemeente Vlissingen

9

De duo container is toepasbaar in gebieden met weinig woningen
De proef met de duocontainer heeft geleerd dat deze container niet breed toepasbaar is in Vlissingen. Het kost teveel tijd voor de chauffeur om de container omzichtig te openen zodat alleen
het goede compartiment openvalt.
Deze container is echter heel goed toe te passen in gebieden waar weinig woningen zijn en de
gemeente zowel PD-afval als restafval ondergronds wil laten aanbieden door de inwoners.
Doordat de duo container dezelfde afmeting heeft als een groot deel van de overige ondergrondse containers kan de duo container met weinig kosten verplaatst worden naar een andere
locatie in de stad waar de container goede diensten kan bewijzen.
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6. Effect op scheidingsrendement
Het effect op het scheidingsrendement kan worden vastgesteld door de nul- en de effectsituatie
met elkaar te vergelijken. De effectsituatie is de proefperiode van juni 2018 t/m mei 2019. De
nul-situatie is dezelfde periode van het jaar daarvoor.

6.1

Ingezamelde hoeveelheden

Restafval en PD-afval
In de voorafgaande periode maakte dit deel van Oost-Souburg deel uit van een groter inzamelgebied. Daarom zijn van de voorgaande periode geen inzamelcijfers beschikbaar van restafval.
Voor PD-afval maakten de inwoners voorheen gebruik van de verzamelcontainers bij de supermarkt.
Het restafval en PD-afval wordt in dit proefgebied ingezameld met behulp van duo ondergrondse containers. Deze containers worden in een route ingezameld. De ondergrondse containers voor restafval zijn vanaf januari wekelijks gewogen zodat daar een betrouwbaar inzamelcijfer van bekend is. Per inwoner per jaar wordt in de proef in de Burgemeester Stemerdinglaan
en omgeving 126 kg restafval ingezameld. Dit is vergelijkbaar met het resultaat in de proefgebieden Rosenburg en Lammerenburg (120 kg) en Paauwenburg rc (123 kg).
Het PD-afval is incidenteel gewogen. Daaruit blijkt dat per inwoner per jaar 14 kg PD-afval wordt
aangeboden in de ondergrondse container. Omdat het incidentele wegingen betreft is de hoeveelheid PD-afval een indicatie. 14 kg PD-afval is aanzienlijk minder dan in Rosenburg en Lammerenburg waar per inwoner per jaar 21 kg PD-afval wordt ingezameld. Het is ook minder als in
Paauwenburg rc met 19 kg PD-afval per inwoner per jaar. Net als in Burgemeester Stemerdinglaan brengen inwoners in Ritthem en Oost-Souburg het restafval weg naar een verzamelcontainer. Daar is de inzameling van PD-afval 1 keer per 2 weken aan huis. De ingezamelde hoeveelheid is in Ritthem en Oost-Souburg bijna het dubbele van Burgemeester Stemerdinglaan, namelijk 27 kg per inwoner per jaar.
GFT-afval
Voor het GFT-afval maakt dit proefgebied deel uit van een groter inzamelgebied in Oost-Souburg. Daarom zijn van de voorgaande periode én de proefperiode geen inzamelcijfers beschikbaar van GFT-afval.

6.2

Aandeel herbruikbare afvalstromen in restafval

Met behulp van een sorteeranalyse voor de start en tijdens de proef kan worden vastgesteld in
welke mate herbruikbare afvalstromen nog in het restafval voorkomen. Het verschil in scheidingsgedrag wordt vastgesteld aan de hand van de hoeveelheid aangeboden restafval voorafgaand aan de proef en tijdens de proef. Van dit proefgebied zijn geen inzamelcijfers beschikbaar voor de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar voorafgaand aan de proefperiode.
Daardoor is het niet mogelijk om verschil in scheidingsgedrag weer te geven.

Gemeente Vlissingen

11

7. Kosten
In dit hoofdstuk staan de kosten van het inzamelen van restafval, GFT-afval en PD-afval gedurende de proef en in vergelijking met de periode voorafgaand aan de proef.

7.1

Besparingen op verwerkingskosten

De besparingen op de verwerkingskosten zijn niet weer te geven. Zoals in het vorige hoofdstuk
is vastgesteld is niet bekend of het restafval door de inwoners beter is gescheiden dan voorheen. Vanwege het ontbreken van deze informatie kunnen geen besparingen op verwerkingskosten worden berekend.

7.2

Inzamelkosten

Bij de inzamelkosten is het uitgangspunt dat de kosten van het inzamelsysteem voorafgaand
aan de proef de nul situatie is. Voorafgaand aan de proef werd het restafval in rolcontainers
aangeboden. Het PD-afval brachten inwoners naar ondergrondse containers bij de supermarkt.
De 11 duocontainers in dit proefgebied hebben twee compartimenten; 1 voor restafval en 1 voor
PD-afval. Om het afval gescheiden te houden worden de compartimenten op een verschillend
moment geleegd. Het inzamelvoertuig moet derhalve 2 keer per week langs om 1 compartiment
te legen.
Het leegmaken van de 2 afzonderlijke compartimenten zijn extra kosten ten opzichte van de inzamelkosten in de periode voorafgaand aan de proefperiode. Vooraf gebruikten de inwoners
voor restafval de grijze container. PD-afval werd weggebracht naar een ondergrondse container
bij de supermarkt.
De extra inzamelkosten voor het leegmaken van de duo ondergrondse containers bedragen
ruim € 16.657 op jaarbasis.
Proef 1: Burgemeester Stemerdinglaan duo ondergrondse containers
kosten in €
Extra inzamelkosten
2 compartimenten duo container wekelijks legen
16.657
Extra inzamelkosten proef 3 ogc
16.657
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8. Conclusies
8.1

Ervaringen inwoners proefwijk

De respons op het bewonersonderzoek is zo laag dat geen betrouwbare uitspraken gedaan
kunnen worden over de ervaringen van de inwoners.
De inwoners die de vragenlijst hebben ingevuld zijn tevreden over het inzamelen van alle afvalstromen. Het hoogste rapportcijfer krijgt de inzameling van restafval en GFT-afval beide met
een 7,7. De inzameling van PD-afval krijgt een 7,5. Papier en glas krijgen beide een 6,8, textiel
een 6,6 en het grof afval op de milieustraat een 7,3.
Toekomstige afvalinzameling
In de enquête is inwoners gevraagd mee te denken over de toekomstige afvalinzameling.
Belangrijk aspect voor afvalscheiding; milieu service of kosten
- 36% van de inwoners vindt het belangrijk dat de inzameling goed is voor het milieu.
- 46% vindt lage kosten het belangrijkste.
- De overige inwoners hebben geen mening.
Toekomstig inzamelsysteem voor rest- en pd-afval
1. Bij optie 1 brengen inwoners zowel het restafval als het pd-afval naar een (duo) ondergrondse
container. 64% kiest voor deze optie: zowel restafval als pd-afval wegbrengen.
2. In optie 2 brengen inwoners het restafval naar een (ondergrondse) verzamelcontainer en
gebruiken inwoners voor het PD-afval een rolcontainer aan huis. De pd-container wordt 1
keer per 2 weken geleegd. 22% ziet liever optie 2: restafval wegbrengen en container voor
pd-afval aan huis.
Toekomstig inzamelsysteem voor papier
- 37% brengt liever het oud papier zelf weg naar een container van gemeente in de wijk.
- 24% wil een rolcontainer aan huis, 1 x per 4 weken legen.
- 19% maakt liever gebruik van een container van een vereniging waar het papier gebracht
kan worden.
Betalen per aanbieding
- 75% is tegen een systeem waarbij moet worden betaald per aanbieding, met name vanwege angst voor afvaldumpingen.

8.2

Ervaringen inzameldienst

De plastic verpakkingen en drank- en zuivelpakken zijn volumineus maar wegen niet veel. Het
eigen gewicht is nodig om de container goed te kunnen ledigen. Door het grote volume van PDafval is de container wel vol, maar weegt nog steeds niet veel. Soms is het eigen gewicht van
het PD-afval niet genoeg om de container goed te kunnen legen.
De duo container is niet geschikt om breed in te zetten in Vlissingen. De container is wel heel
goed toe te passen in gebieden waar weinig woningen zijn en de gemeente zowel PD-afval als
restafval ondergronds wil laten aanbieden door de inwoners. Doordat de duo container dezelfde
afmeting heeft als een groot deel van de overige ondergrondse containers kan de duo container
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met weinig kosten verplaatst worden naar een andere locatie in de stad waar de container
goede diensten kan bewijzen.

8.3
-

8.4

Scheidingsrendement
Van PD-afval is een indicatie van inzamelcijfers bekend. Naar verwachting is 14 kg PD-afval per inwoner per jaar ingezameld. Dit is minder dan in de andere proefgebieden is ingezameld aan PD-afval.
Het is niet bekend of de inwoners ook andere afvalstromen beter gescheiden hebben. Daardoor is geen informatie bekend over het scheidingsrendement.

Kosten

Verwerkingskosten en opbrengsten
- Vanwege onvoldoende informatie is het niet mogelijk om verwerkingskosten en opbrengsten
te berekenen.
Inzamelkosten
- De inzamelkosten zijn € 16.657 hoger dan in de periode voorafgaand aan de proef vanwege
het 2 keer per week leegmaken van een compartiment van de duo ondergrondse containers.
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Bijlage: overzicht afvalproeven
In de eerste kolom van de tabel staat het proefgebied, in de tweede kolom de beschrijving van
de proef volgens het Plan van Aanpak en in de derde kolom de daadwerkelijke uitvoering van de
proef. Bij de vaststelling van het Plan van Aanpak werd de afvalstroom pd-afval aangeduid als
KFF+. In de tabel is uitgegaan van pd-afval.
PILO
T

MAATREGEL

START

WIJK/GEBIED

AL BESTAAND

Uitvoering

1

Bestaande

Juli

Oost-Souburg:

Restafval: kliko (ha-

Juni ’18 t/m mei ‘19

- Zeewijksingel en

len)

omliggende

1x p/2 wk

Uitgevoerd

ondergrondse

container ombouwen naar 2

t/m

dec. ‘16

inworpen:
naast restafval ook KFF+

conform

Test-op-

ten

Papier/glas/textiel

de omschrijving in het

stelling

- Burg. Stemer-

(brengen) in onder-

Plan van Aanpak

dinglaan

grondse

Kliko restafval verdwijnt.

-

Molenweg

Restafval, KFF+ wegbren-

omliggende

gen

ten

naar

stra-

ondergrondse

container

en

bij supermarkt en op

stra-

strategische locatie.

container
GFT wordt gehaald
1x/2 wk

2

1 kliko extra voor KFF+.
KFF+

wordt

Juni ‘17

Rozenburg

GFT en Restafval:

Lammerenburg

kliko

gehaald

1x/mnd.

(halen)

Mrt ’18 t/m febr ‘19

Pa-

pier/glas/textiel

Conform de omschrij-

(brengen) in onder-

ving in het Plan van

grondse

Aanpak.

container

Inzamelfrequentie restafval

op strategische lo-

van 1x/2 wk naar 1x/mnd.

catie.

Aanvullend:
2 bovengrondse containers geplaatst voor
huishoudens met veel
afval vanwege kinderen in de luiers.
Maatwerk voor gezinnen met incontinentiemateriaal of die
slecht ter been zijn.

3

1 kliko extra voor KFF+.
KFF+

wordt

1x/mnd.
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gehaald

Juli ‘17

Paauwenburg:

GFT en Restafval:

- Bachlaan

kliko (halen);

Juni ’18 t/m mei ‘19

- Burg. van Woel-

Conform de omschrij-

deren-laan

ving in het Plan van

- Chopinlaan

Aanpak

15

Inzamelfrequentie restafval

- De Savornin Loh-

Papier/glas/textiel

Aanvullend:

van 1x/2 wk naar 1x/mnd.

man- laan

(brengen) in onder-

Maatwerk voor gezin-

en

grondse

nen met incontinen-

omliggende

straten.

container

bij supermarkt.

tiemateriaal of die

Daarnaast ook ha-

slecht ter been zijn.

len papier door vereniging.
GFT wordt gehaald 1x/2 wk.

Juli ‘17

Paauwenburg:

Restafval:

- Verdilaan

grondse

Deel van de bestaande on-

- Rossinilaan

(brengen);

Conform de omschrij-

dergrondse

en

Papier/glas/textiel

ving in het Plan van

(brengen) in onder-

Aanpak

containers

wordt omgebouwd van rest-

omliggende

straten.

onder-

Okt ’18 t/m mei ’19

container

afval naar KFF+. Hierdoor

grondse

staan er in de wijk verhou-

bij supermarkt.

Aanvullend zijn 3 bo-

dingsgewijs 60% KFF+-con-

Daarnaast ook ha-

vengrondse contai-

tainers en 40% restafval.

len papier door ver-

ners geplaatst van-

eniging

wege bezwaren bij de

Grotere loopafstand voor

container

bij

laag-

bouw.

inwoners tegen de te

brengen restafval.

grote loopafstand
voor het wegbrengen
van restafval.
Maatwerk voor gezinnen met incontinentiemateriaal of die
slecht ter been zijn.

4

GFT wordt gehaald 1x/2 wk/

Aug. ‘17

Ritthem
Deel

1 kliko extra voor KFF+;
KFF+

wordt

gehaald

1x/mnd.
Nieuwe bovengrondse container voor Restafval.

len);

Buitengebied van Rit-

GFT wordt gehaald

them:

- Vesting/Bastion

1x/2 wk/

- Rolcontainer extra

omliggende

voor pd-afval. Inza-

straten

KFF/Pa-

-

pier/glas/textiel

Middelburgse-

straat

meling 1 x per 2

(brengen) in ondergrondse

weken.
- Rolcontainer

voor

container

restafval, inzame-

op strategische lo-

ling 1 x per 2 we-

Inzamelfrequentie restafval

catie.

ken.

van 1x/2 wk naar 1x/mnd.

Daarnaast ook ha-

Vergroten loopafstand tot
container Restafval
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Febr ’18 t/m jan ‘19

burg:
en

Oost-Sou-

Restafval: kliko (ha-

- Gft-afval

inzame-

len papier door ver-

ling 1 x per 2 we-

eniging.

ken.
Overig proefgebied:

Gemeente Vlissingen

- Restafval wegbrengen naar verzamelcontainer
- Grijze

container

voor restafval geschikt

gemaakt

voor pd-afval. Inzameling 1 x per 2
weken
- Gft-afval 1 x per 2
weken inzamelen.
Aanvullend maatwerk
bij 2 adressen die niet
in staat zijn restafval
weg te brengen. Hier
inzameling restafval
aan huis.

5

Inpandige rolcontainer voor

Nov. ‘17

KFF/PMD.

Hoogbouw Boule-

Restafval inpandige

??

vard

rolcontainer.

Hoogbouwlocaties

Papier/glas/textiel

langs de Boulevard

Inpandige rolcontainer voor

(brengen) in onder-

gaven geen mede-

Restafval.

grondse

werking aan de uit-

container

1 kliko GFT extra op galerij

bij supermarkt en op

voering van deze

of

strategische locatie.

proef met uitzonde-

locatie

ondergrondse

container.

ring van de Sedijntoren.
Gft-container is niet
geplaatst vanwege
bezwaren bewoners.

Nieuwe ondergrondse con-

Nov. ‘17

Hoogbouw

Restafval in onder-

Niet uitgevoerd,

tainer met gescheiden in-

Regenboogflats

grondse

worp KFF+

Paauwenburg.

pier/glas/textiel

Wel inpandige rolcon-

Pa-

(brengen) container

tainer voor pd-afval in

1 kliko GFT extra op galerij

bij supermarkt en op

Anna Blamanlaan,

of

strategische locatie.

Strandveste.

locatie

ondergrondse

container
Geen gft-container
vanwege bezwaren
bewoners.

6

Ondersteuning burgerinitia-

1e

kwartaal

tief, gericht op terugdringen

2017

Bossenburg

Separaat uitgevoerd

illegaal geplaatst afval in de

Gemeente Vlissingen
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wijk en gescheiden inzameling zwerfafval (zgn. Containerdag)

GFT
KFF
PMD
KFF+

= groente-, fruit- en tuinafval
= kunststof, flessen, flacons
= plastic-, metaal (blik) en drankkartons
= KFF én PMD samen

Toelichting Pilots
De gekozen scenario’s in de pilots zijn gekozen en afgestemd op het karakter en samenstelling van de wijk. De gekozen wijken kunnen als volgt worden getypeerd:
Pilot 1:

Oost-Souburg: Zeestraten, Burg. Stemerdinglaan, Schoonenburg, Bomenbuurt. Dit is een wijk met afwisselend compacte en ruime bebouwing;
Pilot 2 en 3: Rozenburg, Lammerenburg, Paauwenburg en Nollenwijk zijn ruime
woonwijken;
Pilot 4:
Ritthem: zowel een ruime woonwijk als een buitengebied;
Pilot 5:
Boulevard en Regenboogflats Paauwenburg betreft hoogbouw;
Pilot 6:
Bossenburg is een compacte woonwijk;

18
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Bijlage: overzicht communicatie
Onderstaande documenten zijn gedurende de looptijd van Pilot 1 Burgemeester Stemerdinglaan eo met duo ondergrondse containers verstuurd.
Voor de volledigheid; de bestanden zijn in de loop van de tijd geopend in Verseon en hierdoor is
de datum automatisch aangepast. Correcte data zijn echter wel vastgelegd in Verseon en vermeld in onderstaand overzicht.

Documentnummer
1010530// 1010531
1010530// 1010553
1010530// 1100168

Gemeente Vlissingen

Bestandsnaam
Bewonersbrief OGC hoek Burg. Stemerdinglaan/ Irenestraat
Bewonersbrief duo OGC Burg. Stemerdinglaan
Eindvragenlijst

Datum verzending
24 mei 2018
24 mei 2018
30 april 2019
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Enquête afvalscheiding Oost-Souburg
In delen van Oost-Souburg houdt gemeente Vlissingen een afvalproef. U brengt uw plastic verpakkingen en
drank- en zuivelpakken (pd-afval) en restafval weg naar een duo-ondergrondse container in de omgeving van
uw woning. De gemeente Vlissingen is benieuwd naar uw ervaringen met de proef, maar ook hoe u denkt over
de toekomstige inzameling in Vlissingen. Daarom vragen wij u deze vragenlijst in te vullen.
De AfvalSpiegel uit Tilburg voert dit onderzoek uit namens de gemeente. Zij behandelen uw gegevens
vertrouwelijk en uw deelname is anoniem. De meeste vragen kunt u eenvoudig beantwoorden door het vakje te
kiezen voor uw antwoord. Bij sommige vragen kunt u meerdere antwoorden kiezen. Dit staat altijd aangegeven.
Wilt u zelf een antwoord of toelichting invullen dan kan dit kort en bondig op de daarvoor bestemde ruimte.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Ervaringen met het gebruik van de ondergrondse container

U gaat nu naar de ondergrondse container voor het wegbrengen van uw restafval en uw pd-afval. U hoeft dus
niet meer te wachten totdat het inzameldag is voor restafval. De container heeft 2 openingen; 1 opening voor
pd-afval en 1 opening voor restafval. U kunt beide openingen open maken met uw afvalpas. Voor het
leegmaken van de ondergrondse container komen we 2 keer langs. Een keer voor restafval en op een andere
dag voor pd-afval. Zo blijven de twee soorten afval gescheiden voor hergebruik.
1

Hoe vaak brengt u pd-afval en / of restafval naar de ondergrondse container?
Pd-afval

Restafval

Meerdere keren per week

O

O

1 keer per week

O

O

1 keer per 2 weken

O

O

1 keer per 3 weken

O

O

1 keer per 4 weken

O

O

Minder vaak dan 1 keer per 4 weken

O

O

Nooit

O

O

2

Voert u het restafval ook wel eens op een andere wijze af dan via de ondergrondse container?
(meerdere antwoorden mogelijk )
O Ja, ik breng het naar de milieustraat.
O Ja, ik neem het mee naar werk, familie of vrienden (elders).
O Ja, ik gooi het in een openbare prullenbak.
O Ja, anders, namelijk:
O Nee.

3

Voert u het pd-afval ook wel eens op een andere wijze af dan via de verzamelcontainer in de
buurt? (meerdere antwoorden mogelijk )
O Ja, ik breng het naar een andere verzamelcontainer (bijvoorbeeld bij de supermarkt).
O Ja, ik breng het naar de milieustraat.
O Ja, ik neem het mee naar werk, familie of vrienden (elders).
O Ja, ik gooi het in een openbare prullenbak.
O Ja, anders, namelijk:
O Nee.

Enquête afvalscheiding
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4

Gooit u weleens restafval of pd-afval in de verkeerde opening van de ondergrondse container?
O Ja, dat doe ik vaak.
O Ja, dat is weleens gebeurd.
O nee, dat doe ik nooit

5

Wat vindt u van het wegbrengen van uw afval naar de ondergrondse container als het gaat om
de volgende kenmerken?
Zeer
goed

Goed

Neutraal

Slecht

Zeer
slecht

Niet van
toepassing

Ik kan mijn restafval kwijt
op ieder tijdstip

O

O

O

O

O

O

De afstand tot de
ondergrondse container

O

O

O

O

O

O

Het gemak om de container
te bereiken

O

O

O

O

O

O

De netheid rondom de
container

O

O

O

O

O

O

De gebruiksvriendelijkheid
van de ondergrondse
container

O

O

O

O

O

O

Eventuele toelichting:
………………..............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..

Ervaringen met het scheiden van afval
6

Bent u de volgende afvalstromen beter gaan scheiden sinds u het restafval en pd-afval zelf
wegbrengt?
Ja, ben ik beter gaan
scheiden

Nee, ben ik niet beter
gaan scheiden

Hield ik al gescheiden

Groente-, fruit- en
tuinafval

O

O

O

Papier

O

O

O

Plastic verpakkingen en
drank- en zuivelpakken

O

O

O

Glas

O

O

O

Textiel

O

O

O

Grof afval op
milieustraat

O

O

O

Enquête afvalscheiding
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7

Is het voor u duidelijk welk afval wel en niet bij pd-afval hoort?
Is duidelijk

Is meestal duidelijk

Is niet duidelijk

Plastic verpakkingen

O

O

O

Drank- en zuivelpakken

O

O

O

Rapportcijfer afvalinzameling
8

Welk rapportcijfer geeft u voor de manier waarop de volgende soorten afval bij u worden
ingezameld of voor de manier waarop u het weg kan brengen?
rapportcijfer 1 t/m 10
Restafval
Groente-, fruit- en tuinafval
Plastic verpakkingen en dranken zuivelpakken
Papier
Glas
Textiel
Grof afval op milieustraat

Toekomstige afvalinzameling in Vlissingen

De gemeente Vlissingen wil toe naar minder restafval. Wilt u met ons meedenken over de toekomstige
afvalinzameling in Vlissingen? Welk toekomstig inzamelsysteem heeft uw voorkeur?
9

Wat vindt u het belangrijkste als het gaat om de afvalinzameling? (slechts 1 antwoord is
mogelijk)

o
o
o
o

Lage kosten voor de inwoner (afvalstoffenheffing).
Hoge service (gemak).
Goed voor het milieu.
Weet niet/ geen mening.

Enquête afvalscheiding
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De inzameling van het afval kan op verschillende manieren. Het gft-afval wordt bij u aan huis ingezameld. Het
restafval en pd-afval kunt u wegbrengen, of u krijgt voor pd-afval een rolcontainer aan huis. Onderstaande
opties leggen we graag aan u voor.
10

Wilt u het restafval en pd-afval wegbrengen naar een ondergrondse verzamelcontainer in de
wijk, of heeft u voor pd-afval liever een rolcontainer aan huis?
o

o

o
o
11

Optie 1:
Restafval wegbrengen naar een ondergrondse verzamelcontainer.
Pd-afval wegbrengen naar een ondergrondse verzamelcontainer.
Optie 2:
Restafval wegbrengen naar een ondergrondse verzamelcontainer.
Rolcontainer aan huis voor pd-afval 1 keer per 2 weken legen.
Anders, namelijk:
Weet niet/ geen mening.

Welke inzamelwijze voor papier en karton heeft uw voorkeur?
o
o
o
o
o
o

Los, gebundeld of in dozen aan huis, waarbij het 1 keer per 4 weken wordt opgehaald.
Zelf wegbrengen naar een verzamelcontainer van een vereniging. (De vereniging krijgt hier een
vergoeding voor.)
Zelf wegbrengen naar een verzamelcontainer in de wijk van de gemeente.
Met een rolcontainer die 1 keer per 4 weken geleegd wordt. Dit kan ook gedaan worden door een
vereniging die hier een vergoeding voor ontvangt.
Anders, namelijk:
Weet niet/ geen mening.

Afvalstoffenheffing

In sommige gemeenten betalen inwoners voor iedere keer dat ze hun restafval naar een verzamelcontainer in
de wijk wegbrengen. Door al het afval goed te scheiden blijft er minder restafval over. Hoe minder vaak zij
restafval aanbieden, hoe minder zij per jaar betalen aan afvalstoffenheffing. Inwoners die meer afval hebben,
betalen dan ook meer. Op deze manier hebben inwoners zelf invloed op de hoogte van hun heffing.
De gemeente is benieuwd hoe u over zo’n systeem denkt.
12

Bent u voor een systeem waarbij u voor elke aanbieding van uw restafval betaalt?
o
o
o

Ja.
Nee.
Weet niet / geen mening.

Eventuele toelichting:
………………..............................................................................................................................................
13

Heeft u nog ideeën ter verbetering van de afvalinzameling in Vlissingen of in uw wijk?
………………..............................................................................................................................................
………………..............................................................................................................................................
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Achtergrondkenmerken
14

Wat is uw leeftijd?
O Jonger dan 25 jaar.
O 25 tot en met 44 jaar.
O 45 tot en met 64 jaar.
O 65 jaar en ouder.

15

Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden?
O 1 persoon.
O 2 personen.
O 3 personen.
O 4 of meer personen.

16

In welk type woning woont u?
O Vrijstaande woning.
O Twee onder één kap.
O (Hoek) woning in een rij.
O Anders:

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Enquête afvalscheiding
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Evaluatie proef extra rolcontainer PD-afval
Proef 2
Gemeente Vlissingen

Doss. no. 18CC147
Tilburg, 11 juli 2019
De AfvalSpiegel
Kraaivenstraat 21-15
Postbus 10311
5000 JH Tilburg
Tel:
085-7731995
E-mail: info@deafvalspiegel.nl
Website: www@deafvalspiegel.nl
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1. Inleiding
Gemeente Vlissingen houdt diverse afvalproeven om te komen tot minder restafval en meer afvalscheiding. Dit aansluitend aan het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP) waarin de overheid
koerst op maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020 en 75% hergebruik. Het doel
van de overheid is om te komen tot een volledig circulaire economie. Om het landelijke beleid te
implementeren in gemeente Vlissingen heeft het college op 15 november 2016 een plan van
aanpak vastgesteld. In het Plan van Aanpak Afvalbeleidsplan Vlissingen 2017 – 2020 (723428)
staat dat de gemeente start met een proefperiode voorafgaand aan de definitieve keuzes op het
gebied van afvalinzameling, -scheiding en -verwerking. In het Plan van Aanpak staat dat in de
proefperiode diverse alternatieve inzamelmiddelen en – methoden worden uitgeprobeerd in diverse wijken van Vlissingen.
De resultaten van de proeven, genoemd in het Plan van Aanpak, vormen de basis voor de totstandkoming van een definitief afvalbeleidsplan voor de gemeente Vlissingen. Iedere proef
duurt een jaar. Op basis van een evaluatie wordt een definitief afval-en grondstoffenbeleid opgesteld gericht op minder restafval en meer hergebruik van waardevolle grondstoffen. In het
Plan van Aanpak zijn 5 afvalproeven benoemd. Ieder proefgebied is gekozen op basis van vergelijkbaarheid met andere delen van gemeente Vlissingen.
In deze rapportage staan de uitkomsten van de proef in Rosenburg en Lammerenburg. De uitkomsten van de proef gaan over de service aan de inwoners, het scheidingsrendement en de
kosten of besparingen.
Deze evaluatie heeft de volgende opbouw:
- Hoofdstuk 2: Achtergrond en verantwoording;
- Hoofdstuk 3: De veranderingen voor de inwoners;
- Hoofdstuk 4: De ervaringen van de inwoners met de afvalproef;
- Hoofdstuk 5: Effect op scheidingsrendement;
- Hoofdstuk 6: De kosten;
- Hoofdstuk 7: Conclusies.
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2. Verantwoording
Het Plan van Aanpak Afvalbeleidsplan Vlissingen 2017 – 2020 is de basis voor de uitvoering
van de proeven. In een proef wordt op kleine schaal (wijkniveau) een aantal scenario’s uitgeprobeerd met als doel de hoeveelheid restafval terug te dringen en de scheidingsbereidheid van
inwoners te verhogen. Afgestemd op een specifiek gebied of wijk in de gemeente.
Om de ontwikkelingen van de hoeveelheid restafval en gescheiden afvalstromen in kaart te kunnen brengen wordt een sorteeranalyse uitgevoerd. De gegevens van deze analyse dienen als
nulmeting voor de proef. Gedurende de proefperiode wordt de ontwikkeling van de hoeveelheid
restafval en gescheiden afvalstromen gemeten en geanalyseerd.

2.1

Afvalproeven

Conform het Plan van Aanpak wordt bij de afvalproeven ingezet op maatwerk per wijk, gericht
op:
- meer scheiding van plasticverpakkingen en drank- en zuivelpakken (pd-afval) door het beschikbaar stellen van een derde rolcontainer, uitbreiding van het aantal ondergrondse containers voor pd-afval en/ of het geschikt maken van bestaande ondergrondse containers voor
pd-afval;
- meer scheiding van groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) door het teruggeven van de rolcontainer voor gft-afval in wijken die daar geschikt voor zijn en het plaatsen van een voorziening
voor de inzameling van gft-afval in de hoogbouw en inwoners de mogelijkheid bieden een
grote of extra container voor gft-afval aan te vragen;
- omgekeerd inzamelen door het restafval te laten wegbrengen naar een verzamelcontainer in
plaats van het aan huis op te halen. Tegelijkertijd verhogen van de service voor het inzamelen van gft-afval en pd-afval;
- motiveren van inwoners en de scheidingsbereidheid verhogen van de inwoners door ze te
betrekken bij de vaststelling van de proef en de plannen van de gemeente. Dit door het opstellen van communicatie-uitingen over het doel van de proef, de scheidingsdoelstelling, de
inzamelmiddelen en voor het bekend maken van de locatie van ondergrondse containers. Inwoners krijgen ook de mogelijkheid over aanvullende inzamelmiddelen te beschikken als
daar redenen voor zijn.
In het Plan van Aanpak zijn de proeven benoemd met daarbij het proefgebied. De proefgebieden sluiten zoveel mogelijk aan op bestaande inzamelroutes voor de vergelijkbaarheid van de
inzamelresultaten en sorteeranalyses.
Evaluatie proef
Voorafgaand aan de proef zijn afspraken gemaakt over de monitoring en het meten van de effecten op de prestatiegebieden service, milieu en kosten.
1. De service aan de inwoners; hoe makkelijk is het om afval aan te bieden en wat vinden de
inwoners ervan. Deze laatste informatie is afkomstig uit 2 bewonersonderzoeken. 1 halverwege de proef en de 2e aan het einde van de proef.
2. Milieu ofwel het scheidingsrendement; wat zijn de ingezamelde hoeveelheden en hoe wordt
het afval gescheiden. Dat wordt geanalyseerd aan de hand van een sorteeranalyse voorafgaand aan de proef en tijdens de proef.
3. De kosten en besparingen; dit zijn de kosten in de proef in vergelijking met de kosten voorafgaand aan de proef.
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Aantallen
Het aantal adressen in de proefwijk Rosenburg en Lammerenburg is afkomstig uit de bestanden
van Stadsbeheer met de uitstaande rolcontainers voor rest- en GFT-afval. Het aantal inwoners
is afkomstig van gemeente Vlissingen.
Inzamelcijfers
De inzamelcijfers zijn afkomstig van de afdeling Stadsbeheer van de gemeente Vlissingen. Dit
zijn de weeggegevens van de inzamelvoertuigen die het afval afleveren bij het betreffende overslagbedrijf. Er is alleen gekeken naar de inzamelcijfers van restafval, GFT-afval en PD-afval. De
overige afvalstromen zijn niet meegenomen, omdat de inzameling hiervan niet is gewijzigd. Ook
is het aanbod op de milieustraat niet meegenomen. Op de milieustraat kan niet worden vastgesteld welk afval uit het proefgebied is en welk afval uit de overige wijken afkomstig is.
Ervaringen bewoners
Ten behoeve van de evaluatie is halverwege de proef een vragenlijst verstuurd voor het meten
van de tevredenheid. De uitkomst van de enquête is gedeeld met de inwoners voorzien van de
inzamelcijfers en de samenstelling van het restafval. Na afloop van de proefperiode is een
tweede vragenlijst verstuurd.
Het is echter wel belangrijk om een beeld te kunnen vormen van de mate waarin de resultaten
van het onderzoek de werkelijkheid weergeven (inschatting nauwkeurigheid). De mate waarin
het ‘werkelijke getal’ kan afwijken van het in de uitkomsten gevonden getal is afhankelijk van
het aantal respondenten.
Om representatieve en betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de resultaten van beleidsmatig steekproefonderzoek is een dusdanig aantal respondenten nodig zodat bij een betrouwbaarheidsniveau van 95% de maximale afwijking van het werkelijke getal ten opzichte van de
uitkomsten +/- 5% is.
Bij de tussentijdse enquête in september/ oktober 2018 hebben 341 van de 830 huishoudens
gereageerd (41%). Bij de eindenquête hebben 281 van de 830 huishoudens gereageerd (34%).
Bij deze aantallen bedraagt de maximale afwijking respectievelijk +/- 4,1% en +/- 4,8%. Hierdoor kunnen representatieve en betrouwbare uitspraken worden gedaan over de ervaringen
van de huishoudens in Rosenburg en Lammerenburg.
Lezen cijfers
Alle tabellen en grafieken zijn afkomstig uit een database. De cijfers zijn veelal weergegeven als
afgeronde gehele getallen. Hoewel de cijfers achter de komma in het rapport niet zichtbaar zijn,
wordt hier wel mee gerekend. Dit betekent dat bij een handmatige optelling van cijfers uit het
rapport het totaal + of – 1 kan afwijken van het gepresenteerde getal.
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3. Veranderingen voor de inwoners
Voor de start van de proef hadden de inwoners in Rosenburg en Lammerenburg twee rolcontainers aan huis. Een grijze rolcontainer voor restafval en een groene rolcontainer voor GFT-afval.
Deze werden beide 1 keer per 2 weken geleegd. Voor het aanbieden van PD-afval, papier, glas
en textiel maken de inwoners uit deze wijk gebruik van ondergrondse containers die staan op
diverse plaatsen in Vlissingen, onder andere bij de supermarkten.
In de periode maart 2018 t/m februari 2019 is de proef met de gescheiden inzameling van pdafval in de ondergrondse containers uitgevoerd onder alle 830 huishoudens (2.197 inwoners).
De inzameling van restafval is vanaf 22 maart 2018 1 keer per 4 weken. Ieder huishouden in de
wijk heeft een nieuwe grijze rolcontainer met oranje deksel ontvangen voor PD-afval. Ook deze
container wordt 1 keer per 4 weken leeggemaakt. De inzameling van GFT-afval is 1 keer per 2
weken.
De keuze voor Rosenburg en Lammerenburg is gemaakt omdat deze delen van Vlissingen representatief zijn voor andere vergelijkbare wijken in Vlissingen, die kunnen worden aangeduid
als laagbouw ruim opgezet. Het type woningen en de wijkopbouw in dit deel van Rosenburg en
Lammerenburg is een goede afspiegeling van de laagbouw huishoudens waar het inzamelen
met 3 rolcontainers een geschikt inzamelsysteem is. De straten zijn ruim opgezet en in en om
de woning is voldoende ruimte voor een derde rolcontainer.

3.1
-

Wat is veranderd voor inwoners van het proefgebied?
Voor het restafval gebruiken de inwoners de grijze rolcontainer, deze wordt vanaf de start
van de proef 1 keer per 4 weken geleegd.
Voor het PD-afval gebruiken de inwoners de nieuwe grijze rolcontainer met oranje deksel
Ook deze container wordt 1 keer per 4 weken geleegd.
Bij inwoners met veel restafval vanwege medische redenen wordt maatwerk aangeboden.
Hier wordt het restafval 1 keer per 2 weken ingezameld.
De inzameling van GFT-afval is onveranderd. Dit wordt 1 x per 2 weken ingezameld aan
huis.
De inzameling van alle andere afvalstromen is niet gewijzigd.

Samengevat laat het volgende plaatje de veranderingen in de proef zien voor de afvalstromen
restafval en PD-afval. Omdat in de proef de aandacht ook uitgaat naar GFT-afval is deze afvalstroom benoemd in de onderstaande afbeelding.
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Afbeelding 1: De veranderingen in de afvalinzameling gedurende de proefperiode

3.2

Communicatie voorafgaand en tijdens de proef

Communicatie is een belangrijk ondersteunend instrument geweest om de inwoners te informeren over de veranderingen. Daarnaast is de communicatie gericht op het creëren van draagvlak
voor de extra container, de verlaging van de inzamelfrequentie van restafval en het daardoor
bijdragen aan een beter scheidingsgedrag en vermindering van de hoeveelheid restafval.
De belangrijkste communicatie-acties benoemen we hier.
Communicatie is een belangrijk ondersteunend instrument geweest om de inwoners te informeren over de veranderingen. Daarnaast is de communicatie gericht op het creëren van draagvlak
voor het wegbrengen van restafval en het gebruik van de PD-container en het daardoor bijdragen aan een beter scheidingsgedrag en vermindering van de hoeveelheid restafval.
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De belangrijkste communicatie-acties benoemen we hier:
Communicatiecampagne Afval apart, gewoon doen!
In 2017 is gestart met een algemene communicatiecampagne voor alle inwoners van Vlissingen om meer aandacht
te vragen voor afvalscheiding. De campagne heeft als titel:
Afval apart, gewoon doen!
Aansluitend aan de eerste nieuwsbrief is wekelijks op de gemeentepagina in de Blauw Geruite Kiel een thema uitgelicht waarin aandacht is besteed aan
een bepaalde afvalstroom. Zo zijn de volgende thema’s behandeld:
1. GFT-afval.
2. PD-afval.
3. Oud papier en karton.
4. Glas, textiel en frituurvet.
5. Kleine elektrische apparaten.
6. Bruikbare huishoudelijke apparaten.
7. Grof afval.
8. Kca.
Informatiebijeenkomst
Op 26 februari 2018 heeft een uitgebreide informatiebijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens deze
bijeenkomst heeft de wethouder een presentatie gegeven over de proef; van de aanleiding
(waarom doen we dit) tot aan de planning en hoe daarna verder. Ook kregen inwoners de mogelijkheid om vragen te stellen.
Bewonersbrieven en nieuwsbrieven
- Nieuwsbrief met informatie en belangrijke data in februari 2018.
- Brief met informatie over het uitzetten van de nieuwe container in maart 2018.
- Brief met uitnodiging deel te nemen aan de enquête voor de tussentijdse evaluatie in september 2018. Deze kon online worden ingevuld. Een papieren versie kon worden opgevraagd.
- Nieuwsbrief naar aanleiding van de enquête met de eerste resultaten in februari 2019.
- Brief met uitnodiging deel te nemen aan de enquête voor de eindevaluatie in maart 2019.
Ook deze enquête kon online worden ingevuld.
Uit de tussentijdse evaluatie blijkt dat vrijwel alle inwoners door de (nieuws)brieven zijn geïnformeerd over de proef.
Digitale ondersteuning
- Op de website van de gemeente Vlissingen is een speciale pagina ingericht met alle informatie over de proef en antwoorden op veel gestelde vragen.
- Er is een speciaal emailadres aangemaakt om vragen te stellen.
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4. Ervaringen inwoners proefwijk
De ervaringen van de inwoners is gemeten op twee momenten. Halverwege de proef en aan
het eind van de proef. Dit hoofdstuk bevat de belangrijkste onderdelen van de inwonerservaringen. Wanneer we het hebben over inwoners, refereert dit naar de respondenten van de enquêtes.

4.1

Restafval

88% van de inwoners biedt de container voor restafval elke inzamelronde aan (eens per vier
weken). 7% heeft de restafvalcontainer ingeleverd en 4% biedt de restafvalcontainer minder vaak
dan elke inzamelronde aan.
In de tussentijdse enquête vindt 48% 1 keer per 4 weken restafval inzamelen te weinig, 44% vindt
deze inzamelfrequentie wel voldoende. Bij de eindenquête is 37% is niet tevreden over de inzamelfrequentie. 52% is tevreden over deze inzamelfrequentie. Het argument dat de ontevreden
inwoners noemen is dat de inzamelfrequentie te laag is, met name in de zomermaanden. 43%
van de inwoners geeft aan het restafval ook wel eens op een andere wijze af te voeren. Men
maakt dan vooral gebruik van de milieustraat en de verzamelcontainers in de wijk.
Inwoners geven de inzameling van restafval in de eerste enquête gemiddeld het rapportcijfer
6,1. In de eindenquête is dit gemiddelde gestegen naar het rapportcijfer 6,7. Het verschil in
waardering komt waarschijnlijk door het jaargetijde. De tussentijdse enquête was kort na de zomer, de eind enquête was in de winter.

4.2

PD-afval

90% van de inwoners houdt de plastic verpakkingen en drank- en zuivelpakken apart. 12% gebruikt (ook) de ondergrondse container bij de supermarkt en 9% biedt PD-afval niet gescheiden
aan of zet de container niet iedere inzamelronde buiten. 59% van de inwoners geeft aan het PDafval beter te scheiden sinds het begin van de proef.
In de eind enquête is 69% van de inwoners tevreden met de inzamelfrequentie. Bij de tussentijdse
enquête was dit 66%.
64% van de inwoners vindt het duidelijk wat bij de plastic verpakkingen en drank- en zuivelpakken
hoort, bij de tussentijdse enquête was dit 66%. Zowel in de tussentijdse enquête als de eind
enquête weet 73% at behoort tot drank- en zuivelpakken.
Inwoners geven de inzameling van PD-afval in de eerste enquête gemiddeld een 6,7 als rapportcijfer. In de eindenquête is het gemiddelde gestegen naar een 7,3. Een mogelijke verklaring is
dat de tussentijdse enquête is gehouden net na de zomer en de eind enquête na de winter.
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4.3

Andere afvalstromen

GFT-afval is 27% van de inwoners beter gaan scheiden. Inwoners geven de inzameling van GFTafval gemiddeld een 7,7. Dit cijfers is iets hoger dan in de eerste enquête (7,3).
87% van de inwoners hield het oud papier en karton al gescheiden voordat de proef begon. Echter
is er een groot verschil te zien in de rapportcijfers in beide enquêtes. Waar de inwoners in de
eerste enquête de inzameling voor oud papier en karton nog met een 4,2 beoordelen (60% geeft
een onvoldoende), is dit cijfer gestegen naar een 7,0 in de eindenquête (53% geeft een 8 of
hoger).
Wat betreft glas en textiel is alleen in de eindenquête naar een rapportcijfer gevraagd. Beide
afvalstromen krijgen gemiddeld een 7,1. Het grof afval op de milieustraat krijgt gemiddeld een
7,7. Een groot deel van de inwoners geeft aan het glas, textiel en het grof afval op de milieustraat
niet beter te zijn gaan scheiden sinds de start van de proef.

4.4

Toekomstige afvalinzameling

Aan inwoners is gevraagd mee te denken over de toekomstige afvalinzameling in Vlissingen.
Belangrijk aspect voor afvalscheiding
40% van de inwoners vindt lage kosten het meest belangrijke aspect van de inzameling en 38%
vindt het milieu het belangrijkste. Service scoort 20%. De overige inwoners (3%) hebben geen
mening.
Toekomstig inzamelsysteem restafval en PD-afval
In de enquête is de keuze voorgelegd tussen twee opties.
-

Bij optie 1 brengen inwoners het restafval naar een (ondergrondse) verzamelcontainer en
gebruiken een rolcontainer aan huis voor PD-afval die 1 keer per 2 weken wordt geleegd.

-

In optie 2 hebben inwoners voor zowel het restafval als het PD-afval een rolcontainer aan
huis. Beide containers worden 1 keer per 4 weken geleegd.

46% van de inwoners kiest voor optie 2 en slechts 29% wil het restafval wegbrengen naar een
ondergrondse verzamelcontainer. Inwoners die liever een andere optie zien (25%), opperen een
hogere inzamelfrequentie voor zowel het restafval als het PD-afval. Ook het wegbrengen van het
PD-afval wordt genoemd. Een klein deel ziet liever de oude situatie zoals deze was voordat de
proef begon. De volledige ‘andere opties’ van de inwoners zijn te lezen in de bijlage.
Aantal rolcontainers aan huis
Op de vraag hoeveel rolcontainers de inwoners in totaal aan huis willen hebben en voor welke
afvalstromen, noemt 47% een aantal van 3 en wel voor GFT-afval, PD-afval en restafval. 17% wil
dit nog wel aanvullen met een vierde container voor oud papier.
Betalen per aanbieding
In sommige gemeenten betalen inwoners voor iedere keer dat ze hun restafval naar een verzamelcontainer in de wijk wegbrengen. Door al het afval goed te scheiden blijft er minder restafval
over. Hoe minder vaak zij restafval aanbieden, hoe minder zij per jaar betalen aan afvalstoffen-
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heffing. Inwoners die meer afval hebben, betalen dan ook meer. Op deze manier hebben inwoners zelf invloed op de hoogte van hun heffing.
In de enquête is gevraagd of inwoners voor een systeem zijn waarbij voor elke aanbieding van
het restafval betaald moet worden. 75% is tegen dit systeem. Het meest genoemde argument is
dat inwoners bang zijn voor het dumpen van afval. Inwoners benoemen zowel het lozen van afval
in de natuur als het ongewenst gebruik maken van de containers van buurtgenoten.

4.5
-

Conclusies
Inwoners geven de inzameling van restafval in de eerste enquête gemiddeld het rapportcijfer 6,1. In de eindenquête is dit gemiddelde gestegen naar het rapportcijfer 6,7
De inwoners geven de inzameling van PD-afval in de eerste enquête gemiddeld een 6,7 als
rapportcijfer. In de eindenquête is het gemiddelde gestegen naar een 7,3.
Inwoners geven de inzameling van GFT-afval gemiddeld een 7,7. Bij de tussentijdse enquête was dit een 7,3.
40% van de inwoners vindt lage kosten het meest belangrijk en 38% vindt het milieu belangrijk. Service scoort 20%.
29% van de inwoners kiest voor het wegbrengen van restafval. 46% van de inwoners gebruikt liever de 3 rolcontainers.
75% van de inwoners is tegen een systeem waarbij wordt betaald voor het aanbieden van
restafval.
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5. Effect op scheidingsrendement
Het effect op het scheidingsrendement kan worden vastgesteld door de nul- en de effectsituatie
met elkaar te vergelijken. De effectsituatie is de proefperiode van maart 2018 t/m februari 2019.
De nul-situatie is dezelfde periode van het jaar daarvoor. Eerst worden de ingezamelde hoeveelheden van de belangrijkste afvalstromen met elkaar vergeleken. Dat zijn: GFT-afval, plastic verpakkingen en drank- en zuivelpakken (PD-afval) en restafval. De vergelijking betreft de ingezamelde hoeveelheden van de genoemde afvalstromen voor beide perioden. Vervolgens maken
we inzichtelijk in welke mate deze te scheiden afvalstromen nog voorkomen in het restafval.

5.1

Ingezamelde hoeveelheden

De geregistreerde hoeveelheden van restafval, GFT-afval en PD-afval die inwoners uit het proefgebied voor de start en tijdens de proef hebben aangeboden, zijn naast elkaar gezet. Omdat de
proefperiode exact een jaar beslaat, zijn de cijfers vergeleken met dezelfde periode van het jaar
ervoor. Onderstaande grafiek laat het resultaat zien, een daling van de hoeveelheid restafval en
een stijging van de hoeveelheid GFT-afval en PD-afval.
189

120

128

Voor de proef
Tijdens de proef

101

5
Restafval

GFT-afval

21

PD-afval

Grafiek 6: Hoeveelheid restafval, GFT-afval en PD-afval in kg per inwoner per jaar
De hoeveelheid restafval neemt af met bijna 69 kg per inwoner per jaar. Dat is een daling van
37%. De hoeveelheid pd-afval stijgt met 16 kg naar 21 kg per inwoner per jaar. GFT-afval stijgt
van 101 naar 128 kg per inwoner per jaar. De daling van de hoeveelheid restafval is niet terug
te vinden in de stijging van de hoeveelheid PD-afval en GFT-afval. Voor een deel is het verschil
te verklaren door een verbeterd scheidingsgedrag (zie de volgende paragraaf). Per inwoner is
echter niet geregistreerd of en hoeveel meer is aangeboden van herbruikbare afvalstromen als
papier, gft-afval, textiel en/ of glas. Ook de inzamelcijfers op de milieustraat laten nauwelijks een
stijging zien van herbruikbare afvalstromen in 2018 ten opzichte van 2017.
Het totale percentage hergebruik kan niet worden gegeven op basis van deze cijfers. Immers is
niet bekend hoeveel papier, glas en textiel wordt aangeboden. Hier is geen registratie van op
wijkniveau. Ook is niet bekend welke en hoeveel afvalstromen naar de milieustraat worden gebracht door inwoners uit Rosenburg en Lammerenburg
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5.2

Aandeel herbruikbare afvalstromen in restafval

Op basis van een sorteeranalyse voor de start en tijdens de proef is vastgesteld in welke mate
herbruikbare afvalstromen nog in het restafval voorkomen. In de onderstaande afbeelding zijn
de resultaten van de sorteeranalyses te zien. Deze zijn weergegeven in kilogram per inwoner.
De daling van de hoeveelheid restafval tijdens de proef is terug te zien in een daling van alle afvalstromen, uitgezonderd de categorie die we hebben aangeduid als echt restafval. Het betreft
afval dat niet gescheiden kan worden aangeboden, zoals stofzuigerzakken, inert materiaal, kattenbakkorrels en tissues. De hoeveelheid van ‘echt restafval’ is gelijk gebleven.

Verder valt op dat overig herbruikbaar afval aanzienlijk is afgenomen ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit zijn afvalstromen die naar de milieustraat worden gebracht, worden verkocht op
marktplaats of weggegeven omdat deze afvalstromen nu niet meer in de grijze container voor
restafval passen bij een inzameling van 1 keer per 4 weken.
.
Grafiek 7: Samenstelling restafval voor en tijdens de proef in kilogram per inwoner per jaar

5.3
-

-

Conclusies
De hoeveelheid restafval daalt met 37% van 189 kg per inwoner per jaar naar 120 kg. Daarmee is de doelstelling van 100 kg restafval per inwoner per jaar niet gerealiseerd. Bij deze
hoeveelheid komt nog 7,8 kg grof restafval dat wordt aangeboden op de milieustraat. De totale hoeveelheid restafval is derhalve bijna 128 kg per inwoner per jaar.
De hoeveelheid PD-afval stijgt van 5 kg naar 21 kg per inwoner per jaar.
De hoeveelheid GFT-afval stijgt van 101 kg naar 128 kg per inwoner per jaar.
In het restafval zit minder GFT-afval, papier, glas, textiel en PD-afval dan voorafgaand aan
de proef. Ook is de hoeveelheid herbruikbare afvalstromen afgenomen, afval dat nu naar
de milieustraat wordt gebracht, verkocht op marktplaats of weggegeven.
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6. Kosten
In dit hoofdstuk staan de kosten van het 1 keer per 4 weken inzamelen van restafval en het gescheiden inzamelen van PD-afval ook 1 keer per 4 weken. Het betreft de kosten tijdens de proef
en dit ten opzichte van de inzamel- en verwerkingskosten van dezelfde periode voorafgaand
aan de proef.

6.1

Besparingen op verwerkingskosten

Zoals vastgesteld in paragraaf 5.1 is:
- de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar gedaald met 69 kg per inwoner per jaar.
- de hoeveelheid PD-afval gestegen met 16 kg per inwoner per jaar.
- de hoeveelheid GFT-afval vermeerderd met 27kg per inwoner per jaar.
Minder restafval betekent een daling van de verwerkingskosten voor restafval, meer PD-afval is
een hogere opbrengst voor het ingezamelde PD-afval. De kosten van GFT-afval stijgen daarentegen omdat 27 kg GFT-afval extra is ingezameld in de proef.
Het verschil in aanbiedgedrag van de drie genoemde afvalstromen leidt tot besparingen op de
verwerkingskosten voor restafval, een hogere opbrengst voor PD-afval en een stijging in de
kosten voor het GFT-afval.
In totaal is € 22.076 bespaard in proef 2, Rosenburg en Lammerenburg.
Proef 2: Rosenburg en Lammerenburg
Afvalstroom
Restafval
PD-afval
Gft-afval
totale besparing proef 2

6.2

Besparing
€ -13.482
€ -13.235
€ 4.641
€ -22.076

Inzamelkosten

Bij de inzamelkosten is het uitgangspunt dat de kosten van het inzamelsysteem voorafgaand
aan de proef de nul situatie is. Voorafgaand aan de proef was de inzameling als volgt::
- De rolcontainers voor restafval en GFT-afval werden om en om geleegd.
- PD-afval werd door de inwoners weggebracht naar ondergrondse containers bij de supermarkt.
Gedurende de proef is:
- Het restafval 1 keer per 4 weken ingezameld.
- Het PD-afval eveneens 1 keer per 4 weken ingezameld.
- Het GFT-afval keer per 2 weken ingezameld.
De inzamelkosten voor de rolcontainers zijn daardoor gelijk gebleven in de proef in vergelijking
met de voorafgaande periode.
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De extra kosten ten opzichte van voorheen betreffen het leegmaken van 2 bovengrondse containers voor restafval. Deze containers worden 2 keer per week geleegd. Dit zijn containers die
worden gebruikt door inwoners met veel afval en/ of met kinderen in de luiers. De containers
zijn afgesloten en worden met een pasje geopend. Naast deze bovengrondse containers worden naar waarschijnlijkheid ook de ondergrondse containers bij de Anna Blamanlaan gebruikt.
Daar zijn geen extra inzamelkosten aan de orde omdat deze nog steeds eenmaal per week
worden geledigd.
De totale meerkosten voor de inzameling bedragen € 1.514.
Proef 2: Rosenburg en Lammerenburg
Extra inzamelkosten
Bovengrondse containers wekelijks legen
Extra inzamelkosten proef 2
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kosten in €
1.514
1.514
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7. Conclusies
7.1

Ervaringen inwoners proefwijk

Verlaging inzamelfrequentie restafval
- 37% van de inwoners is niet tevreden met de inzamelfrequentie van 1 keer per vier weken
en is van mening dat het restafval vaker moet worden ingezameld.
- Inwoners geven de inzameling van restafval gemiddeld het rapportcijfer 6,7.
PD-container
- 69% van de inwoners is tevreden met de inzamelfrequentie van 1 keer per vier weken.
- 59% geeft aan het PD-afval beter te scheiden sinds het begin van de proef.
- Voor circa twee derde van de inwoners zijn de scheidingsregels duidelijk.
- Inwoners geven de inzameling van het PD-afval gemiddeld het rapportcijfer 7,3.
Andere afvalstromen
- Inwoners geven de inzameling van GFT-afval gemiddeld een 7,7.
- De inzameling van papier scoort een 7,0.
- De inzameling van glas en textiel scoren beiden een 7,1.
- De inzameling van grof afval krijgt een 7,7.
Keuze inzamelwijze restafval en PD-afval
- 46% kiest voor optie 2 waarbij inwoners voor zowel het restafval als het PD-afval een rolcontainer aan huis hebben. Beide containers worden 1 keer per 4 weken geleegd.
- 29% kiest voor optie 1 waarbij inwoners het restafval wegbrengen naar een (ondergrondse)
verzamelcontainer en een rolcontainer aan huis gebruiken voor PD-afval die 1 keer per 2
weken wordt geleegd.
- 25% kiest voor alternatieven, zoals een hogere inzamelfrequentie voor zowel het restafval
als het PD-afval. Ook het wegbrengen van het PD-afval wordt genoemd. Een klein deel ziet
liever de oude situatie zoals deze was voordat de proef begon.
Keuze inzamelwijze papier
- De meeste inwoners geven er de voorkeur aan om het oud papier en karton zelf weg te
brengen naar een container van de gemeente in de wijk of, in mindere mate, naar een container van een vereniging.
Aantal rolcontainers aan huis
- 47% wil tot een maximum van 3 containers aan huis en wel voor GFT-afval, PD-afval en
restafval. 17% wil dit nog wel aanvullen met een vierde container voor oud papier.
Betalen per aanbieding
- 75% is tegen een systeem waarbij moet worden betaald per aanbieding, met name vanwege
angst voor afvaldumpingen.

7.2
-
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Scheidingsrendement
De hoeveelheid restafval is gedaald van 189 naar 120 kilogram per inwoner per jaar.
De hoeveelheid GFT-afval is gestegen van 101 naar 128 kilogram per inwoner per jaar.
De hoeveelheid PD-afval is gestegen van 5 naar 21 kilogram per inwoner per jaar.

Gemeente Vlissingen

-

7.3

De daling van de hoeveelheid restafval tijdens de proef is terug te zien in een daling van alle
afvalstromen in het restafval, uitgezonderd de categorie echt restafval.

Kosten

Verwerkingskosten en opbrengsten PD-afval
- De besparingen door de proef bedragen € 22.076. Dit zijn de besparingen op de verwerkingskosten voor restafval, de hogere opbrengsten voor PD-afval en gestegen kosten voor het
GFT-afval.
Inzamelkosten
- De inzamelkosten zijn gestegen met ruim € 1.500 door het extra leegmaken van 2 bovengrondse containers voor restafval.

Gemeente Vlissingen
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Bijlage Overzicht afvalproeven
PILO
T

MAATREGEL

START

WIJK/GEBIED

AL BESTAAND

Uitvoering

1

Bestaande

Juli

Oost-Souburg:

Restafval: kliko (ha-

Juni ’18 t/m mei ‘19

- Zeewijksingel en

len)

omliggende

ondergrondse

container ombouwen naar 2

t/m

dec. ‘16

inworpen:
naast restafval ook KFF+

1x p/2 wk

Uitgevoerd

Test-op-

ten

Papier/glas/textiel

de omschrijving in het

stelling

- Burg. Stemer-

(brengen) in onder-

Plan van Aanpak

dinglaan

grondse

Kliko restafval verdwijnt.

-

Molenweg

Restafval, KFF+ wegbren-

omliggende

gen

ten

naar

ondergrondse

stra-

conform

container

en

bij supermarkt en op

stra-

strategische locatie.

container
GFT wordt gehaald
1x/2 wk

2

1 kliko extra voor KFF+.
KFF+

wordt

Juni ‘17

Rozenburg

GFT en Restafval:

Lammerenburg

kliko

gehaald

1x/mnd.

(halen)

Mrt ’18 t/m febr ‘19

Pa-

pier/glas/textiel

Conform de omschrij-

(brengen) in onder-

ving in het Plan van

grondse

Aanpak.

container

Inzamelfrequentie restafval

op strategische lo-

van 1x/2 wk naar 1x/mnd.

catie.

Aanvullend:
2 bovengrondse containers geplaatst voor
huishoudens met veel
afval vanwege kinderen in de luiers.
Maatwerk voor gezinnen met incontinentiemateriaal of die
slecht ter been zijn.

3

1 kliko extra voor KFF+.
KFF+

wordt

gehaald

1x/mnd.
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Juli ‘17

Paauwenburg:

GFT en Restafval:

- Bachlaan

kliko (halen);

- Burg. van Woel-

Papier/glas/textiel

Conform de omschrij-

deren-laan

(brengen) in onder-

ving in het Plan van
Aanpak

- Chopinlaan

grondse

Inzamelfrequentie restafval

- De Savornin Loh-

bij supermarkt.

container

van 1x/2 wk naar 1x/mnd.

man- laan

Juni ’18 t/m mei ‘19

Aanvullend:

Gemeente Vlissingen

en

omliggende

straten.

Daarnaast ook ha-

Maatwerk voor gezin-

len papier door ver-

nen met incontinen-

eniging.

tiemateriaal of die
slecht ter been zijn.

GFT wordt gehaald 1x/2 wk.

Juli ‘17

Paauwenburg:

Restafval:

onder-

Okt ’18 t/m mei ’19

- Verdilaan

grondse

Deel van de bestaande on-

- Rossinilaan

(brengen);

Conform de omschrij-

dergrondse

en

Papier/glas/textiel

ving in het Plan van

(brengen) in onder-

Aanpak

containers

wordt omgebouwd van rest-

omliggende

straten.

container

afval naar KFF+. Hierdoor

grondse

staan er in de wijk verhou-

bij supermarkt.

Aanvullend zijn 3 bo-

dingsgewijs 60% KFF+-con-

Daarnaast ook ha-

vengrondse contai-

tainers en 40% restafval.

len papier door ver-

ners geplaatst van-

eniging

wege bezwaren bij de

Grotere loopafstand voor

container

bij

laag-

bouw.

inwoners tegen de te

brengen restafval.

grote loopafstand
voor het wegbrengen
van restafval.
Maatwerk voor gezinnen met incontinentiemateriaal of die
slecht ter been zijn.

4

GFT wordt gehaald 1x/2 wk/

Aug. ‘17

Ritthem

Restafval: kliko (ha-

Febr ’18 t/m jan ‘19

len);

Buitengebied van Rit-

burg:

GFT wordt gehaald

them:

- Vesting/Bastion

1x/2 wk/

Deel
1 kliko extra voor KFF+;
KFF+

wordt

gehaald

1x/mnd.
Nieuwe bovengrondse container voor Restafval.

en

Oost-Sou-

- Rolcontainer extra

omliggende

voor pd-afval. Inza-

straten

KFF/Pa-

meling 1 x per 2

-

pier/glas/textiel

weken.

Middelburgse-

straat

(brengen) in ondergrondse

- Rolcontainer

voor

container

restafval, inzame-

op strategische lo-

ling 1 x per 2 we-

Inzamelfrequentie restafval

catie.

ken.

van 1x/2 wk naar 1x/mnd.

Daarnaast ook ha-

Vergroten loopafstand tot

- Gft-afval

inzame-

len papier door ver-

ling 1 x per 2 we-

eniging.

ken.

container Restafval

Overig proefgebied:

Gemeente Vlissingen

19

- Restafval wegbrengen naar verzamelcontainer
- Grijze

container

voor restafval geschikt

gemaakt

voor pd-afval. Inzameling 1 x per 2
weken
- Gft-afval 1 x per 2
weken inzamelen.
Aanvullend maatwerk
bij 2 adressen die niet
in staat zijn restafval
weg te brengen. Hier
inzameling restafval
aan huis.

5

Inpandige rolcontainer voor

Nov. ‘17

Hoogbouw Boule-

Restafval inpandige

??

vard

rolcontainer.

Hoogbouwlocaties

Papier/glas/textiel

langs de Boulevard

Inpandige rolcontainer voor

(brengen) in onder-

gaven geen mede-

Restafval.

grondse

werking aan de uit-

1 kliko GFT extra op galerij

bij supermarkt en op

voering van deze

of

strategische locatie.

proef met uitzonde-

KFF/PMD.

locatie

ondergrondse

container

container.

ring van de Sedijntoren.
Gft-container is niet
geplaatst vanwege
bezwaren bewoners.

Nieuwe ondergrondse con-

Hoogbouw

Restafval in onder-

tainer met gescheiden in-

Regenboogflats

grondse

worp KFF+

Paauwenburg.

pier/glas/textiel

Wel inpandige rolcon-

(brengen) container

tainer voor pd-afval in

1 kliko GFT extra op galerij

bij supermarkt en op

Anna Blamanlaan,

of

strategische locatie.

Strandveste.

locatie

ondergrondse

Nov. ‘17

Niet uitgevoerd,

Pa-

container
Geen gft-container
vanwege bezwaren
bewoners.
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6

Ondersteuning burgerinitia-

1e kwartaal

tief, gericht op terugdringen

2017

Bossenburg

Separaat uitgevoerd

illegaal geplaatst afval in de
wijk en gescheiden inzameling zwerfafval (zgn. Containerdag)

GFT
KFF
PMD
KFF+

= groente-, fruit- en tuinafval
= kunststof, flessen, flacons
= plastic-, metaal (blik) en drankkartons
= KFF én PMD samen

Toelichting Pilots
De gekozen scenario’s in de pilots zijn gekozen en afgestemd op het karakter en samenstelling van de wijk. De gekozen wijken kunnen als volgt worden getypeerd:
Pilot 1:

Oost-Souburg: Zeestraten, Burg. Stemerdinglaan, Schoonenburg, Bomenbuurt. Dit is een wijk met afwisselend compacte en ruime bebouwing;
Pilot 2 en 3: Rozenburg, Lammerenburg, Paauwenburg en Nollenwijk zijn ruime
woonwijken;
Pilot 4:
Ritthem: zowel een ruime woonwijk als een buitengebied;
Pilot 5:
Boulevard en Regenboogflats Paauwenburg betreft hoogbouw;
Pilot 6:
Bossenburg is een compacte woonwijk;

Gemeente Vlissingen
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Bijlage overzicht communicatie
Onderstaande documenten zijn gedurende de looptijd van de proef in Rosenburg en
Lammerenburg verstuurd. De eerste nieuwsbrief kan ik niet terug vinden, ik vrees dat
deze niet via mij verstuurd is destijds, staat nl ook niet in het zaakdossier geregistreerd.
Documentnummer
834795// 834797
834795// 842207
834795// 1038770
834795// 1073548
834795// 1090355

22

Bestandsnaam
Nieuwsbrief februari 2018
Informatiebrief container pd. verpakkingen
Informatiebrief locatie verzamelcontainer
restafval
Tussentijdse vragenlijst
Nieuwsbrief januari 2019
Eindvragenlijst

Datum verzending
21 februari 2018
22 februari 2018
28 maart 2018
20 september 2018
Januari 2019
22 maart 2019

Gemeente Vlissingen

Enquête afvalscheiding Rosenburg en Lammerenburg
Dit is een vragenlijst over de afvalproef in uw wijk. De gemeente Vlissingen is heel benieuwd naar uw
ervaringen met deze nieuwe manier van afval inzamelen. De resultaten van deze enquête leest u later dit jaar in een speciale nieuwsbrief. In de nieuwsbrief staat ook of minder restafval is ingezameld
als voorheen en hoeveel PD-afval u heeft aangeboden.
De AfvalSpiegel uit Tilburg voert dit onderzoek uit namens gemeente Vlissingen.
Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en uw deelname is anoniem. De meeste vragen kunt u
eenvoudig beantwoorden door het vakje te kiezen voor uw antwoord. Bij sommige vragen kunt u
meerdere antwoorden kiezen. Dit staat altijd aangegeven. Wilt u zelf een antwoord of toelichting invullen dan kan dit kort en bondig op de daarvoor bestemde ruimte. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Woonsituatie
1

In welk type woning woont u?
O Vrijstaande woning.
O Twee onder één kap.
O (Hoek) woning in een rij.
O Anders, namelijk:…………………….:

Ervaringen met de gescheiden inzameling van PD-afval

Uw Plastic verpakkingen en Drank- en zuivelpakken (PD-afval) doet u in de grijze PD-container met
oranje deksel. Deze wordt eenmaal per vier weken leeggemaakt.
2

Op welke wijze levert u PD-afval in?
(meerdere antwoorden mogelijk)
O
O
O
O
O
O

3

Ik zet de PD-container 1 keer per 4 weken op straat.
Ik zet de PD-container minder vaak dan 1 keer per 4 weken op straat.
Via de ondergrondse container voor PD-afval bij winkelcentrum of supermarkt.
Op de milieustraat.
Ik lever PD-afval nooit gescheiden in.
Anders, namelijk:…………………….:

Is het voor u duidelijk welk afval wel en niet bij de volgende soorten afval hoort?
is duidelijk

is meestal duidelijk

is niet duidelijk

a Plastic verpakkingen

O

O

O

b Drank- en zuivelpakken

O

O

O

Enquête afvalscheiding
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4

Wij maken uw PD-container 1 keer per 4 weken leeg. Wat vindt u daarvan?
O Ik ben tevreden; 1 keer per 4 weken leegmaken van mijn PD-container is voor mij vaak
genoeg.
O Ik ben niet tevreden; 1 keer per 4 weken leegmaken van mijn PD-container is voor mij te
weinig.
O Ik gebruik mijn PD-container niet.
O Anders, namelijk:…………………….

Ervaringen met de inzameling van restafval

Het restafval is al het afval dat u niet gescheiden kunt inleveren. Sinds maart 2018 legen wij uw container voor restafval eenmaal per vier weken.
5

Hoe vaak zet u de container voor restafval aan de straat om te laten legen?
O 1 keer per 4 weken.
O Minder vaak dan 1 keer per 4 weken.
O Nooit.
O Ik heb mijn restafvalcontainer ingeleverd.

6

Voert u het restafval ook wel eens op een andere wijze af dan via uw grijze container?
(meerdere antwoorden mogelijk )
O Nee.
O Ja, ik breng het naar de milieustraat.
O Ja, ik neem het mee naar werk, familie of vrienden (elders).
O Ik heb mijn restafvalcontainer ingeleverd.
O Ja, anders, namelijk:……………………………….

7

Wij maken uw restafvalcontainer 1 keer per 4 weken leeg. Wat vindt u daarvan?
O Ik ben tevreden; 1 keer per 4 weken leegmaken van mijn restafvalcontainer is voor mij vaak
genoeg.
O Ik ben niet tevreden; 1 keer per 4 weken leegmaken van mijn restafvalcontainer is voor mij
te weinig.
O Ik heb mijn restafvalcontainer ingeleverd.
O Anders, namelijk:…………………….

Ervaringen met het scheiden van afval
8

Bent u de volgende afvalsoorten beter gaan scheiden sinds het begin van de proef?
U gebruikt nu een PD-container die wij 1 keer per 4 weken leegmaken. Net als uw restafvalcontainer.

a GFT-afval
b Oud papier
c PD-afval
(Plastic verpakkingen en Dranken zuivelpakken)
d Glas
e Textiel
f Grof afval op milieustraat
2
4

ja, ben ik beter gaan
scheiden
O
O
O
O
O
O

nee, ben ik niet
beter gaan scheiden
O
O
O

nee, hield al alles
gescheiden

O
O
O
Enquête afvalscheiding

O
O
O
O
O
O

Rapportcijfer afvalinzameling
9

Welk rapportcijfer geeft u voor de manier waarop de volgende soorten afval op dit moment bij u worden opgehaald?
rapportcijfer
1 t/m 10
a Restafval
b GFT-afval
c PD-afval
(plastic verpakkingen en
drank- en zuivelpakken)
d Oud papier

Informatie over de proef met de nieuwe afvalinzameling
10.

De gemeente wil graag weten hoe u bent geïnformeerd over de proef in Rosenburg en
Lammerenburg.
(meerdere antwoorden mogelijk)
O
O
O
O
O
O

11

Via een (nieuws)brief van de gemeente met informatie over de proef.
Via de informatieavond in februari 2018.
Via de website van de gemeente.
Door mijn buren of andere bekenden in mijn omgeving.
Ik ben niet op de hoogte gebracht.
Anders, namelijk ………………………………………………….

Heeft u ideeën ter verbetering van de afvalinzameling?
…..............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………….

Achtergrondkenmerken

De gemeente wil onderstaande kenmerken graag weten om vast te stellen of alle leeftijdsgroepen vertegenwoordigd zijn. Dat geldt ook voor de grootte van het huishouden. (Beide vragen zijn niet verplicht
om in te vullen).
12

Wat is uw leeftijd?
O Jonger dan 25 jaar.
O 25 tot en met 44 jaar.
O 45 tot en met 64 jaar.
O 65 jaar en ouder.

13

Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden?
O 1 persoon.
O 2 personen.
O 3 personen.
O 4 of meer personen.
HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING

Enquête afvalscheiding
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Eindenquête afvalscheiding Rosenburg en Lammerenburg
Sinds maart 2018 legen wij elke 4 weken uw grijze container. Ook uw container voor pd-afval (plastic
verpakkingen en drank- en zuivelpakken) legen wij eens per 4 weken. Uw wijk is daarmee onderdeel
van een afvalproef. In september 2018 heeft u in een tussentijdse enquête uw ervaringen kunnen delen over de nieuwe manier van inzamelen. De gemeente Vlissingen is benieuwd of uw ervaringen in
de loop der tijd veranderd zijn, maar ook hoe u denkt over de toekomstige inzameling in Vlissingen.
Daarom vragen wij u deze vragenlijst in te vullen.
De AfvalSpiegel uit Tilburg voert dit onderzoek uit namens gemeente Vlissingen. Zij behandelen uw
gegevens vertrouwelijk en uw deelname is anoniem. De meeste vragen kunt u eenvoudig beantwoorden door het vakje te kiezen voor uw antwoord. Wilt u zelf een antwoord of toelichting invullen dan
kan dit kort en bondig op de daarvoor bestemde ruimte. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Ervaringen met de afvalproef
1

Wij maken uw restafvalcontainer 1 keer per 4 weken leeg. Wat vindt u daarvan?
o Ik ben tevreden; 1 keer per 4 weken leegmaken van mijn restafvalcontainer is voor mij
vaak genoeg.
o Ik ben niet tevreden; 1 keer per 4 weken leegmaken van mijn restafvalcontainer is voor
mij te weinig.
o Ik heb mijn restafvalcontainer ingeleverd.
o Anders, namelijk:

2

Wij maken uw pd-container (plastic verpakkingen en drank- en zuivelpakken) 1 keer per
4 weken leeg. Wat vindt u daarvan?
o Ik ben tevreden; 1 keer per 4 weken leegmaken van mijn pd-container is voor mij vaak
genoeg.
o Ik ben niet tevreden; 1 keer per 4 weken leegmaken van mijn pd-container is voor mij te
weinig.
o Ik gebruik mijn pd-container niet.
o Anders, namelijk:

3

Op welke wijze levert u PD-afval in?
(meerdere antwoorden mogelijk)
O Ik zet de PD-container 1 keer per 4 weken op straat.
O Ik zet de PD-container minder vaak dan 1 keer per 4 weken op straat.
O Via de ondergrondse container voor PD-afval bij winkelcentrum of supermarkt.
O Op de milieustraat.
O Ik lever PD-afval nooit gescheiden in.
O Anders, namelijk:…………………….:

4

2
6

Is het voor u duidelijk welk afval wel en niet bij het pd-afval hoort?
Is duidelijk

Is meestal duidelijk

Is niet duidelijk

Plastic verpakkingen

O

O

O

Drank- en zuivelpakken

O

O

O

Enquête afvalscheiding

5

Bent u de volgende afvalsoorten beter gaan scheiden sinds het begin van de proef?
Ja, ben ik beter
gaan scheiden

Nee, ben ik niet beter gaan scheiden

Hield ik al gescheiden

O

O

O

Papier

O

O

O

Plastic verpakkingen
en drank- en zuivelpakken

O

O

O

Glas

O

O

O

Textiel

O

O

O

Grof afval op milieustraat

O

O

O

Groente-,
tuinafval

fruit-

en

Rapportcijfer afvalinzameling
6

Welk rapportcijfer geeft u voor de manier waarop de volgende soorten afval bij u worden
ingezameld of voor de manier waarop u het weg kan brengen?
rapportcijfer 1 t/m
10
Restafval
Groente-, fruit- en tuinafval
Plastic
verpakkingen
drank- en zuivelpakken

en

Papier
Glas
Textiel
Grof afval op milieustraat

Enquête afvalscheiding
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Toekomstige afvalinzameling in Vlissingen

De gemeente Vlissingen wil toe naar minder restafval. Wilt u met ons meedenken over de toekomstige afvalinzameling in Vlissingen? Uw opmerkingen uit de tussentijdse enquête hebben wij gebruikt
voor de onderstaande vragen. Welk toekomstig inzamelsysteem heeft uw voorkeur?
7

Wat vindt u het belangrijkste als het gaat om de afvalinzameling? (slechts 1 antwoord is
mogelijk)
o
o
o
o

Lage kosten voor de inwoner (afvalstoffenheffing).
Hoge service (gemak).
Goed voor het milieu.
Weet niet/ geen mening.

De inzameling van het afval kan op verschillende manieren. U kunt het restafval wegbrengen, of meer
rolcontainers aan huis hebben. Het afval kan vaker ingezameld worden, of juist minder vaak. Iedere
keuze in de onderstaande vragen brengt andere kosten voor de gemeente met zich mee. Dit heeft
gevolgen voor de afvalstoffenheffing. Onderstaande opties leggen we graag aan u voor.
8

Wilt u het restafval wegbrengen naar een (ondergrondse) verzamelcontainer in de wijk,
of heeft u liever een rolcontainer aan huis?
o
o
o

Ja, ik breng het restafval liever naar een (ondergrondse) verzamelcontainer.
Nee, ik heb liever een rolcontainer voor restafval aan huis.
Weet niet/ geen mening.

Aansluitend aan de voorgaande vraag is de gemeente benieuwd naar uw voorkeur voor de inzamelwijze van restafval én pd-afval.
9

10

Welke inzamelwijze voor restafval en pd-afval heeft uw voorkeur?
o

Optie 1:
Restafval wegbrengen naar een (ondergrondse) verzamelcontainer.
Rolcontainer aan huis voor pd-afval 1 keer per 2 weken legen.

o

Optie 2:
Rolcontainer aan huis voor restafval 1 keer per 4 weken legen.
Rolcontainer aan huis voor pd-afval 1 keer per 4 weken legen.

o
o

Anders, namelijk:
Weet niet/ geen mening.

Welke inzamelwijze voor papier en karton heeft uw voorkeur?
o
o
o
o
o
o

Los, gebundeld of in dozen aan huis, waarbij het 1 keer per 4 weken wordt opgehaald.
Zelf wegbrengen naar een verzamelcontainer van een vereniging. (De vereniging krijgt
hier een vergoeding voor.)
Zelf wegbrengen naar een verzamelcontainer in de wijk van de gemeente.
Met een rolcontainer die 1 keer per 4 weken geleegd wordt. Dit kan ook gedaan worden
door een vereniging die hier een vergoeding voor ontvangt.
Anders, namelijk:
Weet niet/ geen mening.

Nu heeft u 3 rolcontainers bij uw woning; 1 voor gft-afval, 1 voor restafval en 1 voor pd-afval. De gemeente is benieuwd hoeveel rolcontainers u maximaal bij uw woning wilt hebben.
2
8
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Hoeveel rolcontainers wilt u maximaal aan huis hebben?
o

Maximaal één voor gft-afval.

o
o

Maximaal twee:
1 voor gft-afval + 1 voor pd-afval
1 voor gft-afval + 1 voor restafval.

o
o
o

Maximaal drie:
1 voor gft-afval + 1 voor pd-afval + 1 voor restafval.
1 voor gft-afval + 1 voor restafval + 1 voor papier
1 voor gft-afval + 1 voor pd-afval + 1 voor papier

o

Maximaal vier:
1 voor gft-afval + 1 voor restafval + 1 voor pd-afval + 1 voor papier

o

Weet niet/ geen mening.

Afvalstoffenheffing

In sommige gemeenten betalen inwoners voor iedere keer dat ze hun restafval naar een verzamelcontainer in de wijk wegbrengen. Door al het afval goed te scheiden blijft er minder restafval over. Hoe
minder vaak zij restafval aanbieden, hoe minder zij per jaar betalen aan afvalstoffenheffing. Inwoners
die meer afval hebben, betalen dan ook meer. Op deze manier hebben inwoners zelf invloed op de
hoogte van hun heffing.
De gemeente is benieuwd hoe u over zo’n systeem denkt.
12

Bent u voor een systeem waarbij u voor elke aanbieding van uw restafval betaalt?
o
o
o

Ja.
Nee.
Weet niet / geen mening.

Eventuele toelichting:
…..............................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………..
13

Heeft u nog ideeën ter verbetering van de afvalinzameling in Vlissingen of in uw wijk?
…..............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….

Achtergrondkenmerken
14

Wat is uw leeftijd?
O Jonger dan 25 jaar.
O 25 tot en met 44 jaar.
O 45 tot en met 64 jaar.
O 65 jaar en ouder.
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15

Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden?
O 1 persoon.
O 2 personen.
O 3 personen.
O 4 of meer personen.

16

In welk type woning woont u?
O Vrijstaande woning.
O Twee onder één kap.
O (Hoek) woning in een rij.
O Anders...............................................................................................................................
Hartelijk dank voor uw medewerking!
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1. Inleiding
Gemeente Vlissingen houdt diverse afvalproeven om te komen tot minder restafval en meer afvalscheiding. Dit aansluitend aan het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP) waarin de overheid
koerst op maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020 en 75% hergebruik. Het doel
van de overheid is om te komen tot een volledig circulaire economie. Om het landelijke beleid te
implementeren in gemeente Vlissingen heeft het college op 15 november 2016 een plan van
aanpak vastgesteld. In het Plan van Aanpak Afvalbeleidsplan Vlissingen 2017 – 2020 (723428)
staat dat de gemeente start met een proefperiode voorafgaand aan de definitieve keuzes op het
gebied van afvalinzameling, -scheiding en -verwerking. In het Plan van Aanpak staat dat in de
proefperiode diverse alternatieve inzamelmiddelen en – methoden worden uitgeprobeerd in diverse wijken van Vlissingen.
De resultaten van de proeven, genoemd in het Plan van Aanpak, vormen de basis voor de totstandkoming van een definitief afvalbeleidsplan voor de gemeente Vlissingen. Iedere proef
duurt een jaar. Op basis van een evaluatie wordt een definitief afval-en grondstoffenbeleid opgesteld gericht op minder restafval en meer hergebruik van waardevolle grondstoffen. In het
Plan van Aanpak zijn 5 afvalproeven benoemd. Ieder proefgebied is gekozen op basis van vergelijkbaarheid met andere delen van gemeente Vlissingen.
In deze rapportage staan de uitkomsten van de proef in Paauwenburg met rolcontainers. De
aandacht in de proef gaat met name uit naar het gescheiden inzamelen van PD-afval en GFTafval. Deze rapportage geeft inzicht in het verbeterde scheidingsgedrag voor de hiervoor genoemde afvalstromen én voor restafval. Een scheidingspercentage voor alleen het proefgebied
kan niet weergegeven worden omdat de andere afvalstromen niet worden geregistreerd op basis van de ontdoener. Daardoor is niet bekend hoeveel van de andere afvalstromen door de inwoners van proefgebied Paauwenburg met rolcontainers is aangeboden.
De uitkomsten van de proef gaan over de service, wat de inwoners ervan vinden, het scheidingsrendement en de kosten en besparingen.
Deze evaluatie heeft de volgende opbouw:
- Hoofdstuk 2: Achtergrond en verantwoording;
- Hoofdstuk 3: De veranderingen voor de inwoners;
- Hoofdstuk 4: De ervaringen van de inwoners met de afvalproef;
- Hoofdstuk 5: Effect op scheidingsrendement;
- Hoofdstuk 6: De kosten;
- Hoofdstuk 7: Conclusies.
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2. Achtergrond en verantwoording
Het Plan van Aanpak Afvalbeleidsplan Vlissingen 2017 – 2020 (723428) is de basis voor de uitvoering van de proeven. In een proef wordt op kleine schaal (wijkniveau) een aantal scenario’s
uitgeprobeerd met als doel de hoeveelheid restafval terug te dringen en de scheidingsbereidheid van inwoners te verhogen. Afgestemd op een specifiek gebied of wijk in de gemeente.
Om de ontwikkelingen van de hoeveelheid restafval en gescheiden afvalstromen in kaart te kunnen brengen wordt een sorteeranalyse uitgevoerd. De gegevens van deze analyse dienen als
nulmeting voor de proef. Gedurende de proefperiode wordt de ontwikkeling van de hoeveelheid
restafval en gescheiden afvalstromen gemeten en geanalyseerd.

2.1

Afvalproeven

Conform het Plan van Aanpak wordt bij de afvalproeven ingezet op maatwerk per wijk, gericht
op:
- meer scheiding van plasticverpakkingen en drank- en zuivelpakken (pd-afval) door het beschikbaar stellen van een derde rolcontainer, uitbreiding van het aantal ondergrondse containers voor pd-afval en/ of het geschikt maken van bestaande ondergrondse containers voor
pd-afval;
- meer scheiding van groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) door het teruggeven van de rolcontainer voor gft-afval in wijken die daar geschikt voor zijn en het plaatsen van een voorziening
voor de inzameling van gft-afval in de hoogbouw en inwoners de mogelijkheid bieden een
grote of extra container voor gft-afval aan te vragen;
- omgekeerd inzamelen door het restafval te laten wegbrengen naar een verzamelcontainer in
plaats van het aan huis op te halen. Tegelijkertijd verhogen van de service voor het inzamelen van gft-afval en pd-afval;
- motiveren van inwoners en de scheidingsbereidheid verhogen van de inwoners door ze te
betrekken bij de vaststelling van de proef en de plannen van de gemeente. Dit door het opstellen van communicatie-uitingen over het doel van de proef, de scheidingsdoelstelling, de
inzamelmiddelen en voor het bekend maken van de locatie van ondergrondse containers. Inwoners krijgen ook de mogelijkheid over aanvullende inzamelmiddelen te beschikken als
daar redenen voor zijn.
In het Plan van Aanpak zijn de proeven benoemd met daarbij het proefgebied. De proefgebieden sluiten zoveel mogelijk aan op bestaande inzamelroutes voor de vergelijkbaarheid van de
inzamelresultaten en sorteeranalyses.
Evaluatie proef
Voorafgaand aan de proef zijn afspraken gemaakt over de monitoring en het meten van de effecten op de prestatiegebieden service, milieu en kosten.
1. De service aan de inwoners; hoe makkelijk is het om afval aan te bieden en wat vinden de
inwoners ervan. Deze laatste informatie is afkomstig uit 2 bewonersonderzoeken. 1 halverwege de proef en de 2e aan het einde van de proef.
2. Milieu ofwel het scheidingsrendement; wat zijn de ingezamelde hoeveelheden en hoe wordt
het afval gescheiden. Dat wordt geanalyseerd aan de hand van een sorteeranalyse voorafgaand aan de proef en tijdens de proef.
3. De kosten en besparingen; dit zijn de kosten in de proef in vergelijking met de kosten voorafgaand aan de proef.
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Aantallen
Het aantal adressen in de proefwijk Paauwenburg met rolcontainers is afkomstig uit de bestanden van Stadsbeheer met de uitstaande rolcontainers voor rest- en GFT-afval. Het aantal inwoners is afkomstig van gemeente Vlissingen.
Inzamelcijfers
De inzamelcijfers zijn afkomstig van de afdeling Stadsbeheer van de gemeente Vlissingen. Dit
zijn de weeggegevens van de inzamelvoertuigen die het afval afleveren bij het betreffende overslagbedrijf. Er is alleen gekeken naar de inzamelcijfers van restafval, GFT-afval en PD-afval. De
overige afvalstromen zijn niet meegenomen, omdat de inzameling hiervan niet is gewijzigd. Ook
is het aanbod op de milieustraat niet meegenomen. Op de milieustraat kan niet worden vastgesteld welk afval uit het proefgebied is en welk afval uit de overige wijken afkomstig is.
Ervaringen bewoners
Ten behoeve van de evaluatie is halverwege de proef een vragenlijst verstuurd voor het meten
van de tevredenheid. De uitkomst van de enquête is gedeeld met de inwoners voorzien van de
inzamelcijfers en de samenstelling van het restafval. Na afloop van de proefperiode is een
tweede vragenlijst verstuurd.
Omdat niet alle huishoudens de enquête invullen krijgen we gegevens die een benadering zijn
van de feitelijke situatie. Het is echter wel belangrijk om een beeld te kunnen vormen van de
mate waarin de resultaten van het onderzoek de werkelijkheid weergeven (inschatting nauwkeurigheid). De mate waarin het ‘werkelijke getal’ kan afwijken van het in de uitkomsten gevonden getal is afhankelijk van het aantal respondenten.
Om representatieve en betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de resultaten van beleidsmatig steekproefonderzoek is een dusdanig aantal respondenten nodig zodat bij een betrouwbaarheidsniveau van 95% de maximale afwijking van het werkelijke getal ten opzichte van de
uitkomsten +/- 5% is.
Bij de tussentijdse enquête in november 2018 hebben 241 van de 550 huishoudens gereageerd
(44%). Bij de eindenquête hebben 155 van de 550 huishoudens gereageerd (28%). Bij deze
aantallen bedraagt de maximale afwijking respectievelijk +/- 4,7% en +/- 6,7%. De laatste afwijking valt dus net buiten de marge.
Lezen cijfers
Alle tabellen en grafieken zijn afkomstig uit een database. De cijfers zijn veelal weergegeven als
afgeronde gehele getallen. Hoewel de cijfers achter de komma in het rapport niet zichtbaar zijn,
wordt hier wel mee gerekend. Dit betekent dat bij een handmatige optelling van cijfers uit het
rapport het totaal + of – 1 kan afwijken van het gepresenteerde getal.
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3. Veranderingen voor de inwoners
3.1

Uitvoering van proef 3 deel Paauwenburg met rolcontainers

In de periode van 12 juni 2018 tot en met 31 mei 2019 is de proef met de derde rolcontainer
voor plastic verpakkingen en drank- en zuivelpakken (PD-afval) uitgevoerd onder alle 550 huishoudens (1.265 inwoners).
De inzameling van restafval is vanaf 11 juni 1 keer per 4 weken. Ieder huishouden in de wijk
heeft een nieuwe grijze rolcontainer met oranje deksel ontvangen voor PD-afval. Ook deze container wordt 1 keer per 4 weken leeggemaakt. De inzameling van GFT-afval is 1 keer per 2 weken.
De keuze voor dit deel van Paauwenburg is gemaakt omdat deze delen van Vlissingen representatief zijn voor andere vergelijkbare wijken in Vlissingen, die kunnen worden aangeduid als
laagbouw ruim opgezet. Het type woningen en de wijkopbouw in dit deel van Paauwenburg is
een goede afspiegeling van de laagbouw huishoudens waar het inzamelen met 3 rolcontainers
een geschikt inzamelsysteem is. De straten zijn ruim opgezet en in en om de woning is voldoende ruimte voor een derde rolcontainer.

3.2
-

Wat is veranderd voor inwoners van het proefgebied?
Voor het restafval gebruiken de inwoners de grijze rolcontainer, deze wordt vanaf de start
van de proef 1 keer per 4 weken geleegd.
Voor het PD-afval gebruiken de inwoners de nieuwe grijze rolcontainer met oranje deksel
Ook deze container wordt 1 keer per 4 weken geleegd.
Bij inwoners met veel restafval vanwege medische redenen wordt maatwerk aangeboden.
Hier wordt het restafval 1 keer per 2 weken ingezameld.
De inzameling van GFT-afval is onveranderd. Dit wordt 1 x per 2 weken ingezameld aan
huis.
De inzameling van alle andere afvalstromen is niet gewijzigd.

Samengevat laat het volgende plaatje de veranderingen in de proef zien voor de afvalstromen
restafval en PD-afval. Omdat in de proef de aandacht ook uitgaat naar GFT-afval is deze afvalstroom benoemd in de onderstaande afbeelding.
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Afbeelding 1: De veranderingen in de afvalinzameling gedurende de proefperiode

3.3

Communicatie voorafgaand en tijdens de proef

Communicatie is een belangrijk ondersteunend instrument geweest om de inwoners te informeren over de veranderingen. Daarnaast is de communicatie gericht op het creëren van draagvlak
voor het wegbrengen van restafval en het gebruik van de PD-container en het daardoor bijdragen aan een beter scheidingsgedrag en vermindering van de hoeveelheid restafval.
De belangrijkste communicatie-acties benoemen we hier:
Communicatiecampagne Afval apart, gewoon doen!
In 2017 is gestart met een algemene communicatiecampagne voor alle inwoners van Vlissingen om meer aandacht
te vragen voor afvalscheiding. De campagne heeft als titel:
Afval apart, gewoon doen!
Aansluitend aan de eerste nieuwsbrief is wekelijks op de gemeentepagina in de Blauw Geruite Kiel een thema uitgelicht waarin aandacht is besteed aan
een bepaalde afvalstroom. Zo zijn de volgende thema’s behandeld:
1. GFT-afval.
2. PD-afval.
3. Oud papier en karton.
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4.
5.
6.
7.
8.

Glas, textiel en frituurvet.
Kleine elektrische apparaten.
Bruikbare huishoudelijke apparaten.
Grof afval.
Kca.

Informatiebijeenkomst
Op 28 mei 2018 heeft een uitgebreide informatiebijeenkomst plaatsgevonden in Wijkcentrum De
Burgerij aan de Van Hogendorpweg. Tijdens de bijeenkomst heeft de wethouder een presentatie gegeven over de proef; de aanleiding (waarom doen we dit) tot aan de planning en hoe
daarna verder. Daarnaast hadden de inwoners de mogelijkheid om vragen te stellen.
Bewonersbrieven en nieuwsbrieven
- Nieuwsbrief met informatie en belangrijke data in mei 2018.
- Brief over het uitzetten van de grijze container met oranje deksel in juni 2018.
- Nieuwe afvalkalender voor 2019 specifiek voor de proefwijk Paauwenburg.
- Brief met uitnodiging deel te nemen aan de enquête voor de tussentijdse evaluatie in november 2018. Deze kon online worden ingevuld. Een papieren versie kon worden opgevraagd.
- Nieuwsbrief naar aanleiding van de enquête met de eerste resultaten in Juni 2019.
- Brief met uitnodiging deel te nemen aan de enquête voor de eindevaluatie in mei 2019.
Uit de tussentijdse evaluatie blijkt dat vrijwel alle inwoners door de (nieuws)brieven zijn geïnformeerd over de proef. (De verzonden brieven en nieuwsbrieven staan in de bijlage)
Digitale ondersteuning
- Op de website van de gemeente Vlissingen is een speciale pagina ingericht met alle informatie over de proef en antwoorden op veel gestelde vragen.
- Er is een speciaal emailadres aangemaakt om vragen te stellen.
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4. De ervaringen van de inwoners met de afvalproef
De ervaringen van de inwoners is gemeten op twee momenten. Halverwege de proef en aan
het eind van de proef. Dit hoofdstuk bevat de belangrijkste onderdelen van de inwonerservaringen uit beide enquêtes. Wanneer we het hebben over inwoners, refereert dit naar de respondenten van de enquêtes.

4.1

Restafval

Tevredenheid inzameling restafval
- In de tussentijdse en eindenquête is respectievelijk 56% en 54% van de inwoners tevreden
over het 1 keer per 4 weken leegmaken van de restafvalcontainer.
- 28% van de inwoners is ontevreden en vind 1 keer per 4 weken legen te weinig.
- Zo’n 3% heeft de restcontainer ingeleverd en 15% heeft een andere mening.
- De meeste reacties in de categorie ‘anders’ geven aan dat de frequentie te laag is in de
warme zomermaanden.
Rapportcijfer
- Het gemiddelde rapportcijfer voor de inzameling van restafval is 6,6 bij de tussentijdse enquête.
- In de eindenquête is het gemiddelde rapportcijfer gestegen naar 6,8.
- Meer dan de helft (54%) geeft een 8 of hoger. 26% geeft een onvoldoende.

4.2

PD-afval

Tevredenheid inzameling pd-afval
- 76% van de inwoners is tevreden met het 1 keer per 4 weken leegmaken van de PD-container. Slechts 10% is niet tevreden. Zo’n 8% geeft aan de PD-container niet te gebruiken.
- 6% van de inwoners geeft een ander antwoord; dit varieert tussen het zelf wegbrengen van
PD-afval tot suggesties voor een andere frequentie.
- De genoemde percentages lagen in de tussentijdse enquête vrijwel gelijk. Toen gaf 75%
aan tevreden te zijn met de inzamelfrequentie van 1 keer per 4 weken.
- 88% van de inwoners zet de PD-container elke inzamelronde aan de straat. In de tussentijdse enquête was dit percentage 89%. Slechts 3% doet dit niet elke inzamelronde.
- 13% geeft aan het PD-afval (ook) naar een ondergrondse container te brengen.
Duidelijkheid scheidingsregel
- 65% vindt het duidelijk wat bij plastic verpakkingen hoort. 31% vindt het meestal duidelijk.
- De drank- en zuivelpakken vindt 74% duidelijk en 21% meestal duidelijk.
- In de tussentijdse enquête lagen de percentages iets hoger: 70% vond de plastic verpakkingen duidelijk en 87% vond de drank- en zuivelpakken duidelijk.
Scheidingsgedrag
- Bijna twee derde (63%) van de inwoners is het PD-afval beter gaan scheiden sinds het begin van de proef.
- In de tussentijdse enquête gaf 60% aan beter te zijn gaan scheiden. Zo’n 33% hield het PDafval al gescheiden.
Rapportcijfer
- De inwoners geven de inzameling van PD-afval in de tussentijdse enquête gemiddeld het
rapportcijfer 7,5.
- In de eindenquête is dit rapportcijfer gestegen naar 7,8.
- Zo’n 72% geeft een 8 of hoger. Slechts 12% geeft een onvoldoende.
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4.3

Andere afvalstromen

GFT-afval
- GFT-afval is 24% van de inwoners beter gaan scheiden. In de tussentijdse enquête gaf
18% aan het GFT-afval beter te scheiden.
- De overige inwoners zeggen dat zij het GFT-afval altijd al gescheiden hielden.
- Inwoners geven de inzameling van GFT-afval in beide enquêtes gemiddeld het rapportcijfer
7,9.
Oud papier
- 9% van de inwoners is het oud papier en karton beter gaan scheiden. 85% van de inwoners
deed dit al voor het begin van de proef.
- Inwoners geven de inzameling van oud papier gemiddeld het rapportcijfer 7,7. In de tussentijdse enquête gaven de inwoners gemiddeld het rapportcijfer 7,4.
Rapportcijfer glas, textiel en milieustraat
- Wat betreft glas geven inwoners gemiddeld het rapportcijfer 7,7.
- De inzameling van textiel krijgt gemiddeld een 7,2.
- De milieustraat voor grof afval krijgt gemiddeld het rapportcijfer 7,8.
- Inwoners zijn de drie stromen nauwelijks beter gaan scheiden sinds het begin van de proef.

4.4

Toekomstige afvalinzameling

In de eindenquête is de inwoners gevraagd mee te denken over de toekomstige afvalinzameling
in Vlissingen.
Belangrijk aspect voor afvalscheiding; milieu service of kosten
- 40% van de inwoners vindt het belangrijk dat de inzameling goed is voor het milieu.
- Hoge service en lage kosten voor de inwoner scoren bijna gelijk; respectievelijk vindt 30%
en 27% dit het belangrijkste aspect voor de toekomstige afvalscheiding. Slechts 2% heeft
geen mening.
Toekomstig inzamelsysteem voor restafval
- 68% van de inwoners geeft aan liever een container aan huis te gebruiken voor restafval.
- 28% brengt het restafval liever zelf weg naar een ondergrondse container. De overige respondenten geven ‘anders’ als antwoord.
Toekomstig inzamelsysteem voor rest- en pd-afval
In de enquête is de keuze voorgelegd tussen twee opties.
1. Bij optie 1 brengen inwoners het restafval naar een (ondergrondse) verzamelcontainer en
gebruiken een rolcontainer aan huis voor PD-afval die 1 keer per 2 weken wordt geleegd.
2. In optie 2 hebben inwoners voor zowel het restafval als het PD-afval een rolcontainer aan
huis. Beide containers worden 1 keer per 4 weken geleegd.
-
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Bijna een kwart (24%) kiest voor optie 1.
55% van de inwoners kiest voor optie 2.
Inwoners die liever een andere optie zien (20%), hebben liever een hogere frequentie bij
het restafval zoals de situatie voordat de proef begon.
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Toekomstige inzameling oud papier en karton
- 38% biedt het liefste het oud papier los, gebundeld of in dozen aan huis aan waarbij het 1
keer per 4 weken wordt opgehaald.
- Zo’n 19% brengt het liever weg naar een verzamelcontainer bij een vereniging.
- 15% brengt het liever naar een verzamelcontainer van de gemeente.
- Overige opties die worden genoemd zijn de huidige inzameling waarbij verenigingen het komen ophalen.
Aantal rolcontainers aan huis
- 51% van de inwoners wil 3 containers aan huis en wel voor GFT-afval, PD-afval en restafval.
- 18% wil dit nog wel aanvullen met een vierde container voor papier.
- Zo’n 10% wil maar 2 containers: voor GFT- afval en PD-afval.
Betalen per aanbieding
In sommige gemeenten betalen inwoners voor iedere keer dat ze hun restafval naar een verzamelcontainer in de wijk wegbrengen. Door al het afval goed te scheiden blijft er minder restafval
over. Hoe minder vaak zij restafval aanbieden, hoe minder zij per jaar betalen aan afvalstoffenheffing. Inwoners die meer afval hebben, betalen dan ook meer. Op deze manier hebben inwoners zelf invloed op de hoogte van hun heffing. In de enquête is gevraagd of inwoners voor een
systeem zijn waarbij voor elke aanbieding van het restafval betaald moet worden.
-

4.5
-

73% is tegen het systeem van betalen per aanbieding.
Het meest genoemde argument is dat inwoners bang zijn voor het dumpen van afval. Inwoners benoemen zowel het lozen van afval in de natuur als het ongewenst gebruik maken van de containers van buurtgenoten.

Conclusies
Inwoners geven de inzameling van restafval in de eerste enquête gemiddeld het rapportcijfer 6,8.
De inwoners geven de inzameling van PD-afval gemiddeld een 7,8 als rapportcijfer.
40% van de inwoners vindt het milieu belangrijkste aspect van afvalinzameling. Hoge service (30%) en lage kosten (27%) scoren vrijwel gelijk.
55% van de inwoners heeft het liefste een rolcontainer voor zowel restafval als PD-afval
aan huis. Het maximale aantal containers aan huis is voor 51% drie containers.
73% van de inwoners is tegen een systeem waarbij wordt betaald voor het aanbieden van
restafval.
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5. Effect op scheidingsrendement
Het effect op het scheidingsrendement kan worden vastgesteld door de nul- en de effectsituatie
met elkaar te vergelijken. De effectsituatie is de proefperiode van juni 2018 t/m mei 2019. De
nul-situatie is dezelfde periode van het jaar daarvoor. Eerst worden de ingezamelde hoeveelheden van de belangrijkste afvalstromen met elkaar vergeleken. Dat zijn: GFT-afval, plastic verpakkingen en drank- en zuivelpakken (PD-afval) en restafval. De vergelijking betreft de ingezamelde hoeveelheden van de genoemde afvalstromen voor beide perioden. Vervolgens maken
we inzichtelijk in welke mate deze te scheiden afvalstromen nog voorkomen in het restafval.

5.1

Ingezamelde hoeveelheden

De geregistreerde hoeveelheden van restafval, GFT-afval en PD-afval die inwoners uit het
proefgebied voor de start en tijdens de proef hebben aangeboden, zijn naast elkaar gezet. De
cijfers zijn vergeleken met dezelfde periode in het jaar ervoor. Onderstaande grafiek laat het resultaat zien, een daling van de hoeveelheid restafval en een stijging van de hoeveelheid PDafval. De hoeveelheid GFT is exact hetzelfde gebleven.

Voor de proef
Tijdens de proef

187

123

122

122

19

5

restafval

GFT

PD

Grafiek 6: Hoeveelheid restafval, GFT-afval en PD-afval in kg per inwoner per jaar
De hoeveelheid restafval neemt af met 64 kg per inwoner per jaar, terwijl de hoeveelheid PDafval stijgt van 5 kg naar 19 kg per inwoner per jaar. De daling van de hoeveelheid restafval is
niet terug te vinden in de stijging van de hoeveelheid PD-afval. Voor een deel is het verschil te
verklaren door een verbeterd scheidingsgedrag (zie de volgende paragraaf). Per inwoner is
echter niet geregistreerd of en hoeveel meer is aangeboden van herbruikbare afvalstromen als
papier, gft-afval, textiel en/ of glas. Ook de inzamelcijfers op de milieustraat laten nauwelijks een
stijging zien van herbruikbare afvalstromen in 2018 ten opzichte van 2017.
Het totale percentage hergebruik kan niet worden gegeven op basis van deze cijfers. Immers is
niet bekend hoeveel papier, glas, textiel wordt aangeboden. Hier is geen registratie van op wijkniveau. Ook is niet bekend welke en hoeveel afvalstromen naar de milieustraat worden gebracht.
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5.2

Aandeel herbruikbare afvalstromen in restafval

Op basis van een sorteeranalyse voor de start en tijdens de proef is vastgesteld in welke mate
herbruikbare afvalstromen nog in het restafval voorkomen. In de volgende afbeelding zijn de resultaten van de sorteeranalyses te zien. Deze zijn weergegeven in kilogram per inwoner. De daling van de hoeveelheid restafval tijdens de proef is terug te zien in een daling van alle afvalstromen, uitgezonderd de categorie die we hebben aangeduid als echt restafval. Het betreft afval dat niet gescheiden kan worden aangeboden, zoals stofzuigerzakken, inert materiaal, kattenbakkorrels en tissues.
Verder valt op dat de hoeveelheid gft-afval in het restafval gelijk is gebleven. Alle andere herbruikbare afvalstromen worden nu beter gescheiden dan voorafgaand aan de proef. Van de afvalstromen papier, glas en textiel, pd-afval en overig herbruikbaar afval (afvalstromen die naar
de milieustraat worden gebracht) zit minder in het restafval tijdens de proef dan voorafgaand
aan de proef.

Grafiek 7: Samenstelling restafval voor en tijdens de proef in kilogram per inwoner per jaar

5.3
-

Conclusies
De hoeveelheid restafval daalt van 187 kg per inwoner per jaar naar 123 kg. Daarmee is de
doelstelling van 100 kg restafval per inwoner per jaar niet gerealiseerd. Bij deze hoeveelheid komt nog 7,8 kg grof restafval dat wordt aangeboden op de milieustraat.
De hoeveelheid PD-afval stijgt van 5 kg naar 19 kg per inwoner per jaar.
De hoeveelheid GFT-afval is hetzelfde gebleven.
In het restafval zit minder papier, glas en textiel, PD-afval en overig herbruikbaar afval dan
voorafgaand aan de proef. Opvallend is dat de hoeveelheid GFT-afval in het restafval niet is
afgenomen.
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6. Kosten
In dit hoofdstuk staan de kosten van deze manier van inzamelen en verwerken, wegbrengen
restafval en 1 keer per 2 weken inzamelen van pd-afval en gft-afval, ten opzichte van de inzamel- en verwerkingskosten van de periode voorafgaand aan de proef.

6.1

Besparingen op verwerkingskosten

Zoals vastgesteld in paragraaf 5.1 is:
- De hoeveelheid restafval per inwoner per jaar gedaald met 64 kg per inwoner per jaar.
- De hoeveelheid pd-afval stijgt met 14 kg per inwoner per jaar.
- Door de droge en warme zomer van 2018 is het aanbod GFT-afval nog gelijk aan voorafgaand aan de proef.
Het verschil in aanbiedgedrag van de drie genoemde afvalstromen leidt tot besparingen op de
verwerkingskosten voor restafval, een hogere opbrengst voor pd-afval en vrijwel onveranderde
kosten voor gft-afval.
In totaal is € 13.088 bespaard in proef 3; Paauwenburg rolcontainers.

Proef 3: Paauwenburg rolcontainer
Afvalstroom
Restafval
PD-afval
Gft-afval
totale besparing proef 3 rc

6.2

Besparing
€ -6.329
€ -6.770
€ 11
€ -13.088

Inzamelkosten

Bij de inzamelkosten is het uitgangspunt dat de kosten van het inzamelsysteem voorafgaand
aan de proef de nul situatie is. Voorafgaand aan de proef werden:
- De rolcontainers voor restafval en GFT-afval om en om geleegd.
- PD-afval werd door de inwoners weggebracht naar ondergrondse containers bij de supermarkt.
Gedurende de proef is:
- Het restafval 1 keer per 4 weken ingezameld.
- Het PD-afval eveneens 1 keer per 4 weken ingezameld.
- Het GFT-afval keer per 2 weken ingezameld.
De inzamelkosten voor de rolcontainers zijn daardoor gelijk gebleven in de proef in vergelijking
met de voorafgaande periode.
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7. Conclusies
7.1

Ervaringen inwoners proefwijk

Evaluatie van de proef:
1 keer per 4 weken legen van de restafvalcontainer
- Inwoners geven de inzameling van restafval in de eerste enquête gemiddeld het rapportcijfer 6,6. In de eindenquête is dit gemiddelde gestegen naar het rapportcijfer 6,8.
- 54% van de inwoners is tevreden over het 1 keer per 4 weken legen van de container.
- 28% is ontevreden en vindt 1 keer in de 4 weken legen te weinig.
PD-container
- De inwoners geven de inzameling van PD-afval gemiddeld een 7,8 als rapportcijfer. In de
tussentijdse enquête gaven de inwoners een 7,5 voor de inzameling van pd-afval.
- In de eerste enquête geeft 60% aan het PD-afval beter te scheiden sinds het begin van de
proef. In de eindenquête is dit percentage gestegen tot 63%.
GFT-afval
- Inwoners geven de inzameling van GFT-afval gemiddeld een 8,1. Bij de tussentijdse enquête was dit een 7,9.
- 24% van de inwoners zegt in de eerste enquête GFT-afval beter te scheiden. Bij de tweede
enquête is dat het geval bij 16% van de inwoners.
Overige afvalstromen
- De inzameling van papier en glas een 7,7.
- De inzameling van textiel scoort een 7,2.
- De inzameling van grof afval krijgt een 7,8.
Toekomstige afvalinzameling:
Keuze inzamelwijze restafval en PD-afval
- 24% kiest voor optie 1 waarbij inwoners het restafval wegbrengen naar een (ondergrondse)
verzamelcontainer en een rolcontainer aan huis gebruiken voor PD-afval die 1 keer per 2
weken wordt geleegd.
- 55% kiest voor optie 2 waarbij inwoners voor zowel het restafval als het PD-afval een rolcontainer aan huis hebben. Beide containers worden 1 keer per 4 weken geleegd.
- 40% van de inwoners vindt het belangrijk dat de inzameling goed is voor het milieu.
Keuze inzamelwijze papier
- 38% biedt het liefste het oud papier los, gebundeld of in dozen aan huis aan waarbij het 1
keer per 4 weken wordt opgehaald.
Aantal rolcontainers aan huis
- 51% wil tot een maximum van 3 containers aan huis en wel voor GFT-afval en PD-afval en
restafval. 18% wil dit aanvullen met een vierde container voor papier.
Betalen per aanbieding
- 73% van de inwoners is tegen een systeem waarbij wordt betaald voor het aanbieden van
restafval.
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7.2
-

7.3

Scheidingsrendement
De hoeveelheid restafval is gedaald van 187 naar 123 kilogram per inwoner per jaar.
De hoeveelheid GFT-afval is hetzelfde gebleven.
De hoeveelheid PD-afval is gestegen van 5 naar 19 kilogram per inwoner per jaar.
De daling van de hoeveelheid restafval tijdens de proef is terug te zien in een daling van
vrijwel alle afvalstromen in het restafval, uitgezonderd de categorie echt restafval. Overig
herbruikbare afvalsoorten zijn toegenomen in vergelijking met het voorgaande jaar.

Kosten

Verwerkingskosten en opbrengsten PD-afval
- De besparingen door de proef bedragen € 13.531. Dit zijn de besparingen op de verwerkingskosten voor rest- en GFT-afval en de hogere opbrengsten voor PD-afval.
Inzamelkosten
- De inzamelkosten zijn gelijk gebleven.
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Bijlage: overzicht afvalproeven
In de eerste kolom van de tabel staat het proefgebied, in de tweede kolom de beschrijving van
de proef volgens het Plan van Aanpak en in de derde kolom de daadwerkelijke uitvoering van de
proef. Bij de vaststelling van het Plan van Aanpak werd de afvalstroom pd-afval aangeduid als
KFF+. In de tabel is uitgegaan van pd-afval.
PI- MAATREGEL
START
WIJK/GEBIED
AL BESTAAND
Uitvoering
LO
T
1

Bestaande

ondergrondse

container ombouwen naar 2

Juli

t/m

dec. ‘16

inworpen:
naast restafval ook KFF+

Oost-Souburg:

Restafval: kliko (ha-

- Zeewijksingel en

len)

omliggende

1x p/2 wk

Uitgevoerd

conform

Test-op-

ten

Papier/glas/textiel

de omschrijving in het

stelling

- Burg. Stemer-

(brengen) in onder-

Plan van Aanpak

dinglaan

grondse

Kliko restafval verdwijnt.

-

Molenweg

Restafval, KFF+ wegbren-

omliggende

gen

ten

naar

stra-

Juni ’18 t/m mei ‘19

ondergrondse

container

en

bij supermarkt en op

stra-

strategische locatie.

container
GFT wordt gehaald
1x/2 wk

2

1 kliko extra voor KFF+.
KFF+

wordt

Juni ‘17

Rozenburg

GFT en Restafval:

Lammerenburg

kliko

gehaald

1x/mnd.

(halen)

Mrt ’18 t/m febr ‘19

Pa-

pier/glas/textiel

Conform de omschrij-

(brengen) in onder-

ving in het Plan van

grondse

Aanpak.

container

Inzamelfrequentie restafval

op strategische lo-

van 1x/2 wk naar 1x/mnd.

catie.

Aanvullend:
2 bovengrondse containers geplaatst voor
huishoudens met veel
afval vanwege kinderen in de luiers.
Maatwerk voor gezinnen met incontinentiemateriaal of die
slecht ter been zijn.

3

1 kliko extra voor KFF+.
KFF+

wordt

1x/mnd.

gehaald

Juli ‘17

Paauwenburg:

GFT en Restafval:

- Bachlaan

kliko (halen);

- Burg. van Woel-

Papier/glas/textiel

Conform de omschrij-

deren-laan

(brengen) in onder-

ving in het Plan van

- Chopinlaan

grondse

Aanpak

container

bij supermarkt.
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Juni ’18 t/m mei ‘19

Aanvullend:
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Inzamelfrequentie restafval

- De Savornin Loh-

Daarnaast ook ha-

Maatwerk voor gezin-

van 1x/2 wk naar 1x/mnd.

man- laan

len papier door ver-

nen met incontinen-

en

eniging.

tiemateriaal of die

omliggende

straten.
GFT wordt gehaald 1x/2 wk.

Juli ‘17

slecht ter been zijn.

Paauwenburg:

Restafval:

- Verdilaan

grondse

Deel van de bestaande on-

- Rossinilaan

(brengen);

Conform de omschrij-

dergrondse

en

Papier/glas/textiel

ving in het Plan van

(brengen) in onder-

Aanpak

containers

wordt omgebouwd van rest-

omliggende

straten.

onder-

Okt ’18 t/m mei ’19

container

afval naar KFF+. Hierdoor

grondse

staan er in de wijk verhou-

bij supermarkt.

Aanvullend zijn 3 bo-

dingsgewijs 60% KFF+-con-

Daarnaast ook ha-

vengrondse contai-

tainers en 40% restafval.

len papier door ver-

ners geplaatst van-

eniging

wege bezwaren bij de

Grotere loopafstand voor

container

bij

laag-

bouw.

inwoners tegen de te

brengen restafval.

grote loopafstand
voor het wegbrengen
van restafval.
Maatwerk voor gezinnen met incontinentiemateriaal of die
slecht ter been zijn.

4

GFT wordt gehaald 1x/2 wk/

Aug. ‘17

Ritthem

Restafval: kliko (ha-

Febr ’18 t/m jan ‘19

len);

Buitengebied van Rit-

burg:

GFT wordt gehaald

them:

- Vesting/Bastion

1x/2 wk/

Deel
1 kliko extra voor KFF+;
KFF+

wordt

gehaald

1x/mnd.
Nieuwe bovengrondse container voor Restafval.

en

Oost-Sou-

- Rolcontainer extra

omliggende

voor pd-afval. Inza-

straten

KFF/Pa-

meling 1 x per 2

-

pier/glas/textiel

weken.

Middelburgse-

straat

(brengen) in ondergrondse

- Rolcontainer

voor

container

restafval, inzame-

op strategische lo-

ling 1 x per 2 we-

Inzamelfrequentie restafval

catie.

ken.

van 1x/2 wk naar 1x/mnd.

Daarnaast ook ha-

Vergroten loopafstand tot
container Restafval

- Gft-afval

inzame-

len papier door ver-

ling 1 x per 2 we-

eniging.

ken.
Overig proefgebied:
- Restafval wegbrengen naar verzamelcontainer
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- Grijze

container

voor restafval geschikt

gemaakt

voor pd-afval. Inzameling 1 x per 2
weken
- Gft-afval 1 x per 2
weken inzamelen.
Aanvullend maatwerk
bij 2 adressen die niet
in staat zijn restafval
weg te brengen. Hier
inzameling restafval
aan huis.

5

Inpandige rolcontainer voor

Nov. ‘17

Hoogbouw Boule-

Restafval inpandige

??

vard

rolcontainer.

Hoogbouwlocaties

Papier/glas/textiel

langs de Boulevard

Inpandige rolcontainer voor

(brengen) in onder-

gaven geen mede-

Restafval.

grondse

werking aan de uit-

KFF/PMD.

container

1 kliko GFT extra op galerij

bij supermarkt en op

voering van deze

of

strategische locatie.

proef met uitzonde-

locatie

ondergrondse

container.

ring van de Sedijntoren.
Gft-container is niet
geplaatst vanwege
bezwaren bewoners.

Nieuwe ondergrondse con-

Hoogbouw

Restafval in onder-

tainer met gescheiden in-

Regenboogflats

grondse

worp KFF+

Paauwenburg.

pier/glas/textiel

Wel inpandige rolcon-

(brengen) container

tainer voor pd-afval in

1 kliko GFT extra op galerij

bij supermarkt en op

Anna Blamanlaan,

of

strategische locatie.

Strandveste.

locatie

Nov. ‘17

ondergrondse

Niet uitgevoerd,

Pa-

container
Geen gft-container
vanwege bezwaren
bewoners.

6

Ondersteuning burgerinitia-

1e kwartaal

tief, gericht op terugdringen

2017

Bossenburg

Separaat uitgevoerd

illegaal geplaatst afval in de
wijk en gescheiden inzameling zwerfafval (zgn. Containerdag)
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GFT
KFF
PMD
KFF+

= groente-, fruit- en tuinafval
= kunststof, flessen, flacons
= plastic-, metaal (blik) en drankkartons
= KFF én PMD samen

Toelichting Pilots
De gekozen scenario’s in de pilots zijn gekozen en afgestemd op het karakter en samenstelling van de wijk. De gekozen wijken kunnen als volgt worden getypeerd:
Pilot 1:

Oost-Souburg: Zeestraten, Burg. Stemerdinglaan, Schoonenburg, Bomenbuurt. Dit is een wijk met afwisselend compacte en ruime bebouwing;
Pilot 2 en 3: Rozenburg, Lammerenburg, Paauwenburg en Nollenwijk zijn ruime
woonwijken;
Pilot 4:
Ritthem: zowel een ruime woonwijk als een buitengebied;
Pilot 5:
Boulevard en Regenboogflats Paauwenburg betreft hoogbouw;
Pilot 6:
Bossenburg is een compacte woonwijk;
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Bijlage: overzicht communicatie Proef 3
Onderstaande documenten zijn gedurende de looptijd van Pilot 3 Paauwenburg met 3e rolcontainer verstuurd.
Voor de volledigheid; de bestanden zijn in de loop van de tijd geopend in Verseon en hierdoor is
de datum automatisch aangepast. Correcte data zijn echter wel vastgelegd in Verseon en vermeld in onderstaand overzicht.

Documentnummer
1011717// 1056056
1011717// 1052578
1011717// 1105943

Gemeente Vlissingen

Bestandsnaam
Nieuwsbrief mei 2018 (3e kliko)
Brief uitzetten rolcontainer voor PD-afval
Enquête november 2018 (3e kliko)
Eindvragenlijst (3e kliko)

Datum verzending
Mei 2018
Juni 2018
14 november 2018
23 mei 2019
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Enquête afvalscheiding Paauwenburg
Dit is een vragenlijst over de afvalproef in uw wijk. De gemeente Vlissingen is heel benieuwd naar uw
ervaringen met de nieuwe manier van afval inzamelen. De resultaten van deze enquête leest u later in een
speciale nieuwsbrief. In de nieuwsbrief staat ook of minder restafval is ingezameld als voorheen en hoeveel PDafval (plastic verpakkingen en drank- en zuivelpakken) u heeft aangeboden.
De AfvalSpiegel uit Tilburg voert dit onderzoek uit namens gemeente Vlissingen.
Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en uw deelname is anoniem. De meeste vragen kunt u eenvoudig
beantwoorden door het vakje te kiezen voor uw antwoord. Bij sommige vragen kunt u meerdere antwoorden
kiezen. Dit staat altijd aangegeven. Wilt u zelf een antwoord of toelichting invullen dan kan dit kort en bondig op
de daarvoor bestemde ruimte. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Ervaringen met de gescheiden inzameling van PD-afval

Uw plastic verpakkingen en drank- en zuivelpakken (PD-afval) doet u in de grijze PD-container met oranje
deksel. Deze wordt eenmaal per vier weken leeggemaakt.
1

2

3

Op welke wijze levert u PD-afval in?
(meerdere antwoorden mogelijk)
O Ik zet de PD-container 1 keer per 4 weken op straat.
O Ik zet de PD-container minder vaak dan 1 keer per 4 weken op straat.
O Via de ondergrondse container voor PD-afval bij winkelcentrum of supermarkt.
O Op de milieustraat.
O Ik lever PD-afval nooit gescheiden in.
O Anders, namelijk:
Is het voor u duidelijk welk afval wel en niet bij de volgende soorten afval hoort?
is duidelijk

is meestal duidelijk

is niet duidelijk

Plastic verpakkingen

O

O

O

Drank- en zuivelpakken

O

O

O

Wij maken uw PD-container 1 keer per 4 weken leeg. Wat vindt u daarvan?
Ik ben tevreden; 1 keer per 4 weken leegmaken van mijn PD-container is voor mij vaak genoeg.
Ik ben niet tevreden; 1 keer per 4 weken leegmaken van mijn PD-container is voor mij te weinig.
Ik gebruik mijn PD-container niet.
Anders, namelijk:

O
O
O
O

Ervaringen met de inzameling van restafval

Het restafval is al het afval dat u niet gescheiden kunt inleveren. Sinds juni 2018 legen wij uw container voor
restafval eenmaal per vier weken.
4

Hoe vaak zet u de container voor restafval aan de straat om te laten legen?
O 1 keer per 4 weken.
O Minder vaak dan 1 keer per 4 weken.
O Nooit.
O Ik heb mijn restafvalcontainer ingeleverd.

Enquête afvalscheiding

1

5

6

Voert u het restafval ook wel eens op een andere wijze af dan via uw grijze container?
(meerdere antwoorden mogelijk )
O Nee.
O Ja, ik breng het naar de milieustraat.
O Ja, ik neem het mee naar werk, familie of vrienden (elders).
O Ik heb mijn restafvalcontainer ingeleverd.
O Ja, anders, namelijk:
Wij maken uw restafvalcontainer 1 keer per 4 weken leeg. Wat vindt u daarvan?

O Ik ben tevreden; 1 keer per 4 weken leegmaken van mijn restafvalcontainer is voor mij vaak
genoeg.

O Ik ben niet tevreden; 1 keer per 4 weken leegmaken van mijn restafvalcontainer is voor mij te
weinig.

O Ik heb mijn restafvalcontainer ingeleverd.
O Anders, namelijk:

Ervaringen met het scheiden van afval
7

Bent u de volgende afvalsoorten beter gaan scheiden sinds het begin van de proef?
U gebruikt nu een PD-container die wij 1 keer per 4 weken leegmaken. Net als uw
restafvalcontainer.
ja, ben ik beter
gaan scheiden

nee, ben ik niet
beter gaan
scheiden

hield ik al
gescheiden

GFT-afval

O

O

O

Oud papier

O

O

O

PD-afval

O

O

O

Glas

O

O

O

Textiel

O

O

O

Grof afval op milieustraat

O

O

O

Rapportcijfer afvalinzameling
8

Welk rapportcijfer geeft u voor de manier waarop de volgende soorten afval op dit moment bij u
worden opgehaald of voor de manier waarop u het kan wegbrengen?
rapportcijfer 1 t/m 10
Restafval
GFT-afval
PD-afval
Oud papier

Enquête afvalscheiding
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Informatie over de proef met de nieuwe afvalinzameling
9

10

De gemeente wil graag weten hoe u bent geïnformeerd over de proef in Paauwenburg.
(meerdere antwoorden mogelijk)
O Via een (nieuws)brief van de gemeente met informatie over de proef.
O Via de informatieavond in mei 2018.
O Via de website van de gemeente.
O Door mijn buren of andere bekenden in mijn omgeving.
O Ik ben niet op de hoogte gebracht.
O Anders, namelijk:
Heeft u ideeën ter verbetering van de afvalinzameling?
……………….............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….

Achtergrondkenmerken

De gemeente wil onderstaande kenmerken graag weten om vast te stellen of alle leeftijdsgroepen
vertegenwoordigd zijn. Dat geldt ook voor de grootte van het huishouden. (De vragen zijn niet verplicht om in te
vullen).
11

Wat is uw leeftijd?
O Jonger dan 25 jaar.
O 25 tot en met 44 jaar.
O 45 tot en met 64 jaar.
O 65 jaar en ouder.

12

Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden?
O 1 persoon.
O 2 personen.
O 3 personen.
O 4 of meer personen.

13

In welk type woning woont u?
O Vrijstaande woning.
O Twee onder één kap.
O (Hoek) woning in een rij.
O Anders, namelijk:

Hartelijk dank voor uw medewerking.
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Eindenquête afvalscheiding Paauwenburg
Sinds juni 2018 legen wij elke 4 weken uw grijze container. Ook uw nieuwe container voor pd-afval (plastic
verpakkingen en drank- en zuivelpakken) legen wij eens per 4 weken. Uw wijk is daarmee onderdeel van een
afvalproef. In november en december 2018 heeft u in een tussentijdse enquête uw ervaringen kunnen delen
over de nieuwe manier van inzamelen. De gemeente Vlissingen is benieuwd of uw ervaringen in de loop der tijd
veranderd zijn, maar ook hoe u denkt over de toekomstige inzameling in Vlissingen. Daarom vragen wij u deze
vragenlijst in te vullen.
De AfvalSpiegel uit Tilburg voert dit onderzoek uit namens gemeente Vlissingen. Zij behandelen uw gegevens
vertrouwelijk en uw deelname is anoniem. De meeste vragen kunt u eenvoudig beantwoorden door het vakje te
kiezen voor uw antwoord. Wilt u zelf een antwoord of toelichting invullen dan kan dit kort en bondig op de
daarvoor bestemde ruimte. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Ervaringen met de afvalproef
1

Wij maken uw restafvalcontainer 1 keer per 4 weken leeg. Wat vindt u daarvan?
o Ik ben tevreden; 1 keer per 4 weken leegmaken van mijn restafvalcontainer is voor mij vaak
genoeg.
o Ik ben niet tevreden; 1 keer per 4 weken leegmaken van mijn restafvalcontainer is voor mij te
weinig.
o Ik heb mijn restafvalcontainer ingeleverd.
o Anders, namelijk:

2

Wij maken uw pd-container (plastic verpakkingen en drank- en zuivelpakken) 1 keer per 4 weken
leeg. Wat vindt u daarvan?
o Ik ben tevreden; 1 keer per 4 weken leegmaken van mijn pd-container is voor mij vaak genoeg.
o Ik ben niet tevreden; 1 keer per 4 weken leegmaken van mijn pd-container is voor mij te weinig.
o Ik gebruik mijn pd-container niet of ik heb mijn pd-container ingeleverd..
o Anders, namelijk:

3

Op welke wijze levert u PD-afval in?
(meerdere antwoorden mogelijk)
O Ik zet de PD-container 1 keer per 4 weken op straat.
O Ik zet de PD-container minder vaak dan 1 keer per 4 weken op straat.
O Via de ondergrondse container voor PD-afval bij winkelcentrum of supermarkt.
O Op de milieustraat.
O Ik lever PD-afval nooit gescheiden in.
O Anders, namelijk:…………………….:

4

Is het voor u duidelijk welk afval wel en niet bij het pd-afval hoort?
Is duidelijk

Is meestal duidelijk

Is niet duidelijk

Plastic verpakkingen

O

O

O

Drank- en zuivelpakken

O

O

O
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Bent u de volgende afvalsoorten beter gaan scheiden sinds het begin van de proef?
Ja, ben ik beter gaan
scheiden

Nee, ben ik niet beter
gaan scheiden

Hield ik al gescheiden

Groente-, fruit- en
tuinafval

O

O

O

Papier

O

O

O

Plastic verpakkingen en
drank- en zuivelpakken

O

O

O

Glas

O

O

O

Textiel

O

O

O

Grof afval op
milieustraat

O

O

O

Rapportcijfer afvalinzameling
6

Welk rapportcijfer geeft u voor de manier waarop de volgende soorten afval bij u worden
ingezameld of voor de manier waarop u het weg kan brengen?
rapportcijfer 1 t/m 10
Restafval
Groente-, fruit- en tuinafval
Plastic verpakkingen en dranken zuivelpakken
Papier
Glas
Textiel
Grof afval op milieustraat

Toekomstige afvalinzameling in Vlissingen

De gemeente Vlissingen wil toe naar minder restafval. Wilt u met ons meedenken over de toekomstige
afvalinzameling in Vlissingen? Uw opmerkingen uit de tussentijdse enquête hebben wij gebruikt voor de
onderstaande vragen. Welk toekomstig inzamelsysteem heeft uw voorkeur?
7

Wat vindt u het belangrijkste als het gaat om de afvalinzameling? (slechts 1 antwoord is
mogelijk)

o
o
o
o

Lage kosten voor de inwoner (afvalstoffenheffing).
Hoge service (gemak).
Goed voor het milieu.
Weet niet/ geen mening.
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De inzameling van het afval kan op verschillende manieren. U kunt het restafval wegbrengen, of meer
rolcontainers aan huis hebben. Het afval kan vaker ingezameld worden, of juist minder vaak. Iedere keuze in de
onderstaande vragen brengt andere kosten voor de gemeente met zich mee. Dit heeft gevolgen voor de
afvalstoffenheffing. Onderstaande opties leggen we graag aan u voor.
8

Wilt u het restafval wegbrengen naar een (ondergrondse) verzamelcontainer in de wijk, of heeft u
liever een rolcontainer aan huis?
o
o
o

Ja, ik breng het restafval liever naar een (ondergrondse) verzamelcontainer.
Nee, ik heb liever een rolcontainer voor restafval aan huis.
Weet niet/ geen mening.

Aansluitend aan de voorgaande vraag is de gemeente benieuwd naar uw voorkeur voor de inzamelwijze van
restafval én pd-afval.
9

10

Welke inzamelwijze voor restafval en pd-afval heeft uw voorkeur?
o

Optie 1:
Restafval wegbrengen naar een (ondergrondse) verzamelcontainer.
Rolcontainer aan huis voor pd-afval 1 keer per 2 weken legen.

o

Optie 2:
Rolcontainer aan huis voor restafval 1 keer per 4 weken legen.
Rolcontainer aan huis voor pd-afval 1 keer per 4 weken legen.

o
o

Anders, namelijk:
Weet niet/ geen mening.

Welke inzamelwijze voor papier en karton heeft uw voorkeur?
o
o
o
o
o
o

Los, gebundeld of in dozen aan huis, waarbij het 1 keer per 4 weken wordt opgehaald.
Zelf wegbrengen naar een verzamelcontainer van een vereniging. (De vereniging krijgt hier een
vergoeding voor).
Zelf wegbrengen naar een verzamelcontainer van de gemeente bij u in de wijk.
Met een rolcontainer die 1 keer per 4 weken geleegd wordt. Dit kan ook gedaan worden door een
vereniging die hier een vergoeding voor ontvangt.
Anders, namelijk:
Weet niet/ geen mening.

Nu heeft u 3 rolcontainers bij uw woning; 1 voor gft-afval, 1 voor restafval en 1 voor pd-afval. De gemeente is
benieuwd hoeveel rolcontainers u maximaal bij uw woning wilt hebben.
11

Hoeveel rolcontainers wilt u maximaal aan huis hebben?
o

Maximaal één voor gft-afval.

o
o

Maximaal twee:
1 voor gft-afval + 1 voor pd-afval
1 voor gft-afval + 1 voor restafval.

o
o
o

Maximaal drie:
1 voor gft-afval + 1 voor pd-afval + 1 voor restafval.
1 voor gft-afval + 1 voor restafval + 1 voor papier
1 voor gft-afval + 1 voor pd-afval + 1 voor papier

o

Maximaal vier:
1 voor gft-afval + 1 voor restafval + 1 voor pd-afval + 1 voor papier

o

Weet niet/ geen mening.
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Afvalstoffenheffing

In sommige gemeenten betalen inwoners voor iedere keer dat ze hun restafval naar een verzamelcontainer in
de wijk wegbrengen. Door al het afval goed te scheiden blijft er minder restafval over. Hoe minder vaak zij
restafval aanbieden, hoe minder zij per jaar betalen aan afvalstoffenheffing. Inwoners die meer afval hebben,
betalen dan ook meer. Op deze manier hebben inwoners zelf invloed op de hoogte van hun heffing.
De gemeente is benieuwd hoe u over zo’n systeem denkt.
12

Bent u voor een systeem waarbij u voor elke aanbieding van uw restafval betaalt?
o
o
o

Ja.
Nee.
Weet niet / geen mening.

Eventuele toelichting:
………………..............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..
13

Heeft u nog ideeën ter verbetering van de afvalinzameling in Vlissingen of in uw wijk?
………………..............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….

Achtergrondkenmerken
14

Wat is uw leeftijd?
O Jonger dan 25 jaar.
O 25 tot en met 44 jaar.
O 45 tot en met 64 jaar.
O 65 jaar en ouder.

15

Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden?
O 1 persoon.
O 2 personen.
O 3 personen.
O 4 of meer personen.

16

In welk type woning woont u?
O Vrijstaande woning.
O Twee onder één kap.
O (Hoek) woning in een rij.
O Anders: .................................................................................................................................................
Hartelijk dank voor uw medewerking!
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Evaluatie proef ondergrondse container restafval PD-afval
Proef 3 ondergrondse containers
Gemeente Vlissingen
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De AfvalSpiegel
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1. Inleiding
Gemeente Vlissingen houdt diverse afvalproeven om te komen tot minder restafval en meer afvalscheiding. Dit aansluitend aan het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP) waarin de overheid
koerst op maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020 en 75% hergebruik. Het doel
van de overheid is om te komen tot een volledig circulaire economie. Om het landelijke beleid te
implementeren in gemeente Vlissingen heeft het college op 15 november 2016 een plan van
aanpak vastgesteld. In het Plan van Aanpak Afvalbeleidsplan Vlissingen 2017 – 2020 (723428)
staat dat de gemeente start met een proefperiode voorafgaand aan de definitieve keuzes op het
gebied van afvalinzameling, -scheiding en -verwerking. In het Plan van Aanpak staat dat in de
proefperiode diverse alternatieve inzamelmiddelen en – methoden worden uitgeprobeerd in diverse wijken van Vlissingen.
De resultaten van de proeven, genoemd in het Plan van Aanpak, vormen de basis voor de totstandkoming van een definitief afvalbeleidsplan voor de gemeente Vlissingen. Iedere proef
duurt een jaar. Op basis van een evaluatie wordt een definitief afval-en grondstoffenbeleid opgesteld gericht op minder restafval en meer hergebruik van waardevolle grondstoffen. In het
Plan van Aanpak zijn 5 afvalproeven benoemd. Ieder proefgebied is gekozen op basis van vergelijkbaarheid met andere delen van gemeente Vlissingen.
In deze rapportage staan de uitkomsten van de proef in Paauwenburg. Hier zijn ondergrondse
containers die voor restafval waren omgebouwd tot containers voor pd-afval. De uitkomsten van
de proef gaan over de service, wat de inwoners ervan vinden, het scheidingsrendement en de
kosten en besparingen.
Deze evaluatie heeft de volgende opbouw:
- Hoofdstuk 2: Achtergrond en verantwoording;
- Hoofdstuk 3: De veranderingen voor de inwoners;
- Hoofdstuk 4: De ervaringen van de inwoners met de afvalproef;
- Hoofdstuk 5: Effect op scheidingsrendement;
- Hoofdstuk 6: De kosten;
- Hoofdstuk 7: Conclusies.
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2. Achtergrond en verantwoording
Het Plan van Aanpak Afvalbeleidsplan Vlissingen 2017 – 2020 (723428) is de basis voor de uitvoering van de proeven. In een proef wordt op kleine schaal (wijkniveau) een aantal scenario’s
uitgeprobeerd met als doel de hoeveelheid restafval terug te dringen en de scheidingsbereidheid van inwoners te verhogen. Afgestemd op een specifiek gebied of wijk in de gemeente.
Om de ontwikkelingen van de hoeveelheid restafval en gescheiden afvalstromen in kaart te kunnen brengen wordt een sorteeranalyse uitgevoerd. De gegevens van deze analyse dienen als
nulmeting voor de proef. Gedurende de proefperiode wordt de ontwikkeling van de hoeveelheid
restafval en gescheiden afvalstromen gemeten en geanalyseerd.

2.1

Afvalproeven

Conform het Plan van Aanpak wordt bij de afvalproeven ingezet op maatwerk per wijk, gericht
op:
- meer scheiding van plasticverpakkingen en drank- en zuivelpakken (pd-afval) door het beschikbaar stellen van een derde rolcontainer, uitbreiding van het aantal ondergrondse containers voor pd-afval en/ of het geschikt maken van bestaande ondergrondse containers voor
pd-afval;
- meer scheiding van groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) door het teruggeven van de rolcontainer voor gft-afval in wijken die daar geschikt voor zijn en het plaatsen van een voorziening
voor de inzameling van gft-afval in de hoogbouw en inwoners de mogelijkheid bieden een
grote of extra container voor gft-afval aan te vragen;
- omgekeerd inzamelen door het restafval te laten wegbrengen naar een verzamelcontainer in
plaats van het aan huis op te halen. Tegelijkertijd verhogen van de service voor het inzamelen van gft-afval en pd-afval;
- motiveren van inwoners en de scheidingsbereidheid verhogen van de inwoners door ze te
betrekken bij de vaststelling van de proef en de plannen van de gemeente. Dit door het opstellen van communicatie-uitingen over het doel van de proef, de scheidingsdoelstelling, de
inzamelmiddelen en voor het bekend maken van de locatie van ondergrondse containers. Inwoners krijgen ook de mogelijkheid over aanvullende inzamelmiddelen te beschikken als
daar redenen voor zijn.
In het Plan van Aanpak zijn de proeven benoemd met daarbij het proefgebied. De proefgebieden sluiten zoveel mogelijk aan op bestaande inzamelroutes voor de vergelijkbaarheid van de
inzamelresultaten en sorteeranalyses.
Evaluatie proef
Voorafgaand aan de proef zijn afspraken gemaakt over de monitoring en het meten van de effecten op de prestatiegebieden service, milieu en kosten.
1. De service aan de inwoners; hoe makkelijk is het om afval aan te bieden en wat vinden de
inwoners ervan. Deze laatste informatie is afkomstig uit 2 bewonersonderzoeken. 1 halverwege de proef en de 2e aan het einde van de proef.
2. Milieu ofwel het scheidingsrendement; wat zijn de ingezamelde hoeveelheden en hoe wordt
het afval gescheiden. Dat wordt geanalyseerd aan de hand van een sorteeranalyse voorafgaand aan de proef en tijdens de proef.
3. De kosten en besparingen; dit zijn de kosten in de proef in vergelijking met de kosten voorafgaand aan de proef.
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Aantallen
Het aantal adressen in de proefwijk Paauwenburg met ondergrondse containers is afkomstig uit
de bestanden van Stadsbeheer. Het aantal inwoners is afkomstig van gemeente Vlissingen.
Inzamelcijfers
De inzamelcijfers zijn afkomstig van de afdeling Stadsbeheer van de gemeente Vlissingen. Dit
zijn de weeggegevens van de inzamelvoertuigen die het afval afleveren bij het betreffende overslagbedrijf. Er is alleen gekeken naar de inzamelcijfers van restafval, GFT-afval en PD-afval. De
overige afvalstromen zijn niet meegenomen, omdat de inzameling hiervan niet is gewijzigd. Ook
is het aanbod op de milieustraat niet meegenomen. Op de milieustraat kan niet worden vastgesteld welk afval uit het proefgebied is en welk afval uit de overige wijken afkomstig is.
Ervaringen bewoners
Ten behoeve van de evaluatie is aan het eind van de proef een vragenlijst verstuurd voor het
meten van de tevredenheid. Omdat niet alle huishoudens de enquête invullen krijgen we gegevens die een benadering zijn van de feitelijke situatie. Het is echter wel belangrijk om een beeld
te kunnen vormen van de mate waarin de resultaten van het onderzoek de werkelijkheid weergeven (inschatting nauwkeurigheid). De mate waarin het ‘werkelijke getal’ kan afwijken van het
in de uitkomsten gevonden getal is afhankelijk van het aantal respondenten.
Om representatieve en betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de resultaten van beleidsmatig steekproefonderzoek is een dusdanig aantal respondenten nodig zodat bij een betrouwbaarheidsniveau van 95% de maximale afwijking van het werkelijke getal ten opzichte van de
uitkomsten +/- 5% is.
Bij de eindenquête hebben 108 van de 407 huishoudens gereageerd (27%). Bij deze aantallen
bedraagt de maximale afwijking +/- 8,1%. Deze afwijking valt dus net buiten de marge.
Lezen cijfers
Alle tabellen en grafieken zijn afkomstig uit een database. De cijfers zijn veelal weergegeven als
afgeronde gehele getallen. Hoewel de cijfers achter de komma in het rapport niet zichtbaar zijn,
wordt hier wel mee gerekend. Dit betekent dat bij een handmatige optelling van cijfers uit het
rapport het totaal + of – 1 kan afwijken van het gepresenteerde getal.

Gemeente Vlissingen

5

3. Veranderingen voor de inwoners
3.1

Uitvoering van proef 3 deel Paauwenburg met ondergrondse containers

In de periode van 27 augustus 2018 tot en met 31 mei 2019 is de proef met de gescheiden inzameling van pd-afval in de ondergrondse containers uitgevoerd onder alle 407 huishoudens
(936 inwoners).
In dit deel van Paauwenburg staan 19 ondergrondse containers. Voorafgaand aan de proef waren 18 containers geschikt voor restafval en 1 was voor pd-afval. Ten behoeve van de proef zijn
10 ondergrondse containers, die voor restafval waren, omgebouwd en geschikt gemaakt voor
pd-afval. De voorgestelde verdeling in de proef was daardoor 8 ondergrondse containers voor
restafval op grotere afstand van de woning en 11 ondergrondse containers voor pd-afval in de
nabije omgeving van de woning.
De bewoners van Paauwenburg maakten bezwaar tegen de grotere loopafstand naar de ondergrondse container voor restafval. De gemeente heeft vervolgens, nog voorafgaand aan de
proef, op 3 plaatsen een extra bovengrondse container voor restafval geplaatst. In werkelijkheid
is de verdeling als volgt:
- 11 ondergrondse containers voor pd-afval;
- 8 ondergrondse containers voor restafval;
- 3 bovengrondse containers voor restafval.

3.2
-

Wat is veranderd voor inwoners van het proefgebied?
De inwoners brengen het restafval naar een ondergrondse container op grotere afstand van
de woning of naar een extra geplaatste bovengrondse container voor restafval.
Voor het PD-afval maken de inwoners gebruik van de omgebouwde ondergrondse containers die voorheen voor restafval waren.
De inzameling van GFT-afval is onveranderd. Dit wordt 1 x per 2 weken ingezameld aan
huis.
De inzameling van alle andere afvalstromen is niet gewijzigd.

Samengevat laat het volgende plaatje de veranderingen in de proef zien voor de afvalstromen
restafval en PD-afval. Omdat in de proef de aandacht ook uitgaat naar GFT-afval is deze afvalstroom benoemd in de onderstaande afbeelding.
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Afbeelding 1: De veranderingen in de afvalinzameling gedurende de proefperiode

3.3

Communicatie voorafgaand en tijdens de proef

Communicatie is een belangrijk ondersteunend instrument geweest om de inwoners te informeren over de veranderingen. Daarnaast is de communicatie gericht op het creëren van draagvlak
voor het wegbrengen van restafval en het gebruik van de PD-container en het daardoor bijdragen aan een beter scheidingsgedrag en vermindering van de hoeveelheid restafval.
De belangrijkste communicatie-acties benoemen we hier:
Communicatiecampagne Afval apart, gewoon doen!
In 2017 is gestart met een algemene communicatiecampagne voor alle inwoners van Vlissingen om meer aandacht
te vragen voor afvalscheiding. De campagne heeft als titel:
Afval apart, gewoon doen!
Aansluitend aan de eerste nieuwsbrief is wekelijks op de gemeentepagina in de Blauw Geruite Kiel een thema uitgelicht waarin aandacht is besteed aan
een bepaalde afvalstroom. Zo zijn de volgende thema’s behandeld:
1. GFT-afval.
2. PD-afval.
Gemeente Vlissingen
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oud papier en karton.
Glas, textiel en frituurvet.
Kleine elektrische apparaten.
Bruikbare huishoudelijke apparaten.
Grof afval.
Kca.

Informatiebijeenkomst
Op 28 mei 2018 heeft een uitgebreide informatiebijeenkomst plaatsgevonden in Wijkcentrum De
Burgerij aan de Van Hogendorpweg. Tijdens de bijeenkomst heeft de wethouder een presentatie gegeven over de proef; de aanleiding (waarom doen we dit) tot aan de planning en hoe
daarna verder. Daarnaast hadden de inwoners de mogelijkheid om vragen te stellen.
Bewonersbrieven en nieuwsbrieven
- Nieuwsbrief met informatie en belangrijke data in mei 2018.
- Informatiebrief nav de informatieavond in juni 2018.
- Informatiebrief start van de proef in oktober 2018
- Informatiebrief over (ver)plaatsen bovengrondse containers in oktober 2018.
- Informatiebrief over de vulgraad van de bovengrondse containers in januari 2019.
- Brief over de eindenquete in april 2019.
- Brief over het geschikt maken van de ondergrondse containers voor PD-afval in augustus
2018.
- Brief over het plaatsen van de bovengrondse containers naar geselecteerde huishoudens
Digitale ondersteuning
- Op de website van de gemeente Vlissingen is een speciale pagina ingericht met alle informatie over de proef en antwoorden op veel gestelde vragen.
- Er is een speciaal emailadres aangemaakt om vragen te stellen.
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4. De ervaringen van de inwoners met de afvalproef
De ervaringen van de inwoners is gemeten na afloop van de proef. Dit hoofdstuk bevat de belangrijkste onderdelen van de inwonerservaringen. Wanneer we het hebben over inwoners, refereert dit naar de respondenten van de enquêtes.

4.1

Restafval

Aanbiedgedrag restafval
- 54% van de inwoners brengt meerdere keren per week restafval naar de ondergrondse (en
bovengrondse) container. Zo’n 34% van de inwoners doet dit één keer per week.
- Bij de meeste respondenten (85%) kost het wegbrengen van restafval minder dan vijf minuten tijd.
- 61% van de respondenten voert het restafval nooit op een andere manier af. Het meest genoemde alternatief voor het wegbrengen van afval is de milieustraat (31%).
- 11% brengt het restafval naar een andere verzamelcontainer, bijvoorbeeld bij de supermarkt.
- 88% van de inwoners geeft aan het restafval nooit (per ongeluk) in de container voor pdafval te doen. Zo’n 10% geeft aan dat dit wel eens is gebeurd. Slechts 2% doet dit vaak.
Tevredenheid aanbieden restafval
In de enquête is gevraagd naar het oordeel van de inwoners over het wegbrengen van afval
naar de verzamelcontainer op een aantal aspecten.
- Dat men op ieder gewenst moment restafval kan aanbieden scoort het hoogste; 89% vindt
dit goed tot zeer goed.
- Het gemak om de container te bereiken geeft 77% een goed tot zeer goed.
- Netheid rond de container; 71% geeft dit aspect een goed tot zeer goed.
- De gebruiksvriendelijkheid van de container scoort het laagst; 61% geeft dit aspect een
goed tot zeer goed.

Rapportcijfer
- Inwoners geven de inzameling van restafval gemiddeld het rapportcijfer 7,5.
- 65% geeft een 8 of hoger. Slechts 15% geeft een onvoldoende.

4.2

PD-afval

Aanbiedgedrag pd-afval
- 53% van de inwoners brengt meerdere keren per week pd-afval naar de ondergrondse container. Zo’n 28% doet dit één keer per week. Slechts 6% brengt nooit pd-afval naar de pdcontainer.
- 77% van de inwoners voert het pd-afval niet op een andere manier af dan via de container
in de buurt. Zo’n 16% geeft aan het afval soms naar een andere container te brengen, bijvoorbeeld bij de supermarkt.
- De meeste inwoners (83%) geven aan dat ze maximaal 5 minuten willen besteden aan het
wegbrengen van het pd-afval.
Duidelijkheid scheidingsregel
- De plastic verpakkingen vindt 61% duidelijk, 32% meestal duidelijk en 7% niet duidelijk.
- De drank- en zuivelpakken vindt 67% duidelijk, 28% meestal duidelijk en slechts 5% niet
duidelijk.

Gemeente Vlissingen
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Scheidingsgedrag
- Zo’n 38% van de inwoners zegt het pd-afval sinds het begin van de proef beter te scheiden.
- 46% hield het pd-afval al gescheiden.
Rapportcijfer
- Inwoners geven de inzameling van pd-afval gemiddeld het rapportcijfer 8,0.
- 73% geeft een 8 of hoger. Slechts 9% geeft een onvoldoende.

4.3

Andere afvalstromen

GFT-afval
- GFT-afval is 10% van de inwoners beter gaan scheiden.
- Inwoners geven de inzameling van GFT-afval het rapportcijfer 7,9.
Oud papier
- 7% van de inwoners is het oud papier en karton beter gaan scheiden. 85% van de inwoners
deed dit al voor het begin van de proef.
- Inwoners geven de inzameling van oud papier gemiddeld het rapportcijfer 7,2.
Rapportcijfer glas, textiel en milieustraat
- De inzameling van glas geven inwoners gemiddeld het rapportcijfer 6,8.
- De inzameling van textiel krijgt gemiddeld een 6,7.
- De milieustraat voor grof afval krijgt gemiddeld het rapportcijfer 7,5.
- Inwoners zijn de drie stromen nauwelijks beter gaan scheiden sinds het begin van de proef.
Respectievelijk 6%, 7% en 5%. voor de afvalstromen glas, textiel en grof afval op de milieustraat.

4.4

Toekomstige afvalinzameling

In de enquête is de inwoners gevraagd mee te denken over de toekomstige afvalinzameling in
Vlissingen.
Belangrijk aspect voor afvalscheiding; milieu service of kosten
- 43% van de inwoners vindt het belangrijk dat de inzameling goed is voor het milieu.
- Hoge service vindt 27% het meest belangrijk.
- 25% vindt lage kosten het belangrijkste.
- De overige inwoners hebben geen mening.
Toekomstig inzamelsysteem voor rest- en pd-afval
1. Bij optie 1 brengen inwoners zowel het restafval als het pd-afval naar een (ondergrondse)
verzamelcontainer.
2. In optie 2 brengen inwoners het restafval naar een (ondergrondse) verzamelcontainer en
gebruiken inwoners voor het PD-afval een rolcontainer aan huis. De pd-container wordt 1
keer per 2 weken geleegd.
-
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75% van de inwoners kiest voor optie 1.
17% kiest voor optie 2.
7% van de inwoners ziet lever een andere optie. De volledige reacties van ‘andere opties’
zijn te lezen in de bijlage.
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Toekomstige inzameling oud papier en karton
- 42% biedt het liefste het oud papier los, gebundeld of in dozen aan huis aan waarbij het 1
keer per 4 weken wordt opgehaald.
- 17% gebruikt het liefste een rolcontainer die 1 keer per 4 weken wordt leeggemaakt.
- 16% brengt het liever naar een verzamelcontainer van de gemeente.
- 11% brengt het liever weg naar een verzamelcontainer bij een vereniging die hier een vergoeding voor ontvangt.
- 14% kiest voor een de optie ‘overig’. Opties die worden genoemd zijn de huidige inzameling
waarbij verenigingen het papier aan huis ophalen.
Betalen per aanbieding
In sommige gemeenten betalen inwoners voor iedere keer dat ze hun restafval naar een verzamelcontainer in de wijk wegbrengen. Door al het afval goed te scheiden blijft er minder restafval
over. Hoe minder vaak zij restafval aanbieden, hoe minder zij per jaar betalen aan afvalstoffenheffing. Inwoners die meer afval hebben, betalen dan ook meer. Op deze manier hebben inwoners zelf invloed op de hoogte van hun heffing. In de enquête is gevraagd of inwoners voor een
systeem zijn waarbij voor elke aanbieding van het restafval betaald moet worden.
In de enquête is gevraagd of inwoners voor een systeem zijn waarbij voor elke aanbieding van
het restafval betaald moet worden. 81% is tegen dit systeem.

4.5
-

Conclusies
Inwoners geven de inzameling van restafval gemiddeld het rapportcijfer 7,5.
De inwoners geven de inzameling van PD-afval gemiddeld een 8 als rapportcijfer.
Inwoners geven de inzameling van GFT-afval gemiddeld een 7,9.
43% van de inwoners vindt het belangrijk dat de afvalinzameling goed is voor het milieu.
27% is voor hoge service en 25% voor lage kosten voor de inwoner.
75% van de inwoners kiest voor het wegbrengen van zowel restafval als pd-afval.
81% van de inwoners is tegen een systeem waarbij wordt betaald voor het aanbieden van
restafval

Gemeente Vlissingen
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5. Effect op scheidingsrendement
Het effect op het scheidingsrendement kan worden vastgesteld door de nul- en de effectsituatie
met elkaar te vergelijken. De effectsituatie is de proefperiode van augustus 2018 t/m mei 2019.
(geen geheel jaar ivm de evaluatie die medio 2019 klaar moet zijn). De nul-situatie is dezelfde
periode van het jaar daarvoor.

5.1

Ingezamelde hoeveelheden

Restafval en PD-afval
In dit deel van Paauwenburg wordt het restafval en het PD-afval ingezameld met behulp van
ondergrondse containers. Deze containers worden in een route ingezameld. Voorafgaand aan
de proef zijn de ondergrondse containers voor restafval niet gewogen. Daardoor is geen informatie beschikbaar over de periode voorafgaand aan de proef. Het PD-afval werd door de inwoners voorafgaand aan de proef aangeboden in een ondergrondse container bij de supermarkt.
In 2017 was het gemiddelde aanbod PD-afval in heel Vlissingen 5 kg per inwoner per jaar.
Restafval
Gedurende de proef zijn de ondergrondse containers voor restafval (vanaf januari 2019) wekelijks gewogen zodat daar een betrouwbaar inzamelcijfer van bekend is. Per inwoner per jaar
wordt in de proef in Paauwenburg ogc 182 kg restafval ingezameld. Dit is vergelijkbaar met het
resultaat in het proefgebied Ritthem en Oost-Souburg. Hier is het restafvalaanbod per inwoner
per jaar 174 kg. Net als in Ritthem en Oost-Souburg zijn de containers vrij toegankelijk en kan
onbeperkt restafval worden aangeboden. 54% van de inwoners in Paauwenburg ogc zegt in het
bewonersonderzoek meerdere keren per week restafval weg te brengen.
PD-afval
Het PD-afval is incidenteel gewogen. Daaruit blijkt dat per inwoner per jaar 19 kg PD-afval wordt
aangeboden in de ondergrondse container. Omdat het incidentele wegingen betreft is de hoeveelheid PD-afval een indicatie. 19 kg PD-afval is vergelijkbaar met Paauwenburg rc waar ook
19 kg PD-afval per inwoner per jaar wordt ingezameld. In Rosenburg en Lammerenburg is het
aanbod PD-afval iets hoger, namelijk 21 kg PD-afval per inwoner per jaar. Net als in Paauwenburg ogc brengen inwoners in Ritthem en Oost-Souburg het restafval weg naar een verzamelcontainer. Daar is de inzameling van PD-afval 1 keer per 2 weken aan huis. De ingezamelde
hoeveelheid PD-afval is in Ritthem en Oost-Souburg 27 kg per inwoner per jaar.
GFT-afval
Het GFT-afval in dit deel van Paauwenburg wordt ingezameld in dezelfde inzamelroute als het
deel van Paauwenburg waar de proef is met de rolcontainers. Zowel in de periode voorafgaand
aan de proef als gedurende de proef is exact dezelfde hoeveelheid GFT-afval ingezameld, namelijk 122 kg per inwoner per jaar.

5.2

Aandeel herbruikbare afvalstromen in restafval

Met behulp van een sorteeranalyse voor de start en tijdens de proef kan worden vastgesteld in
welke mate herbruikbare afvalstromen nog in het restafval voorkomen. Het verschil in scheidingsgedrag wordt vastgesteld aan de hand van de hoeveelheid aangeboden restafval voorafgaand aan de proef en tijdens de proef. Van dit proefgebied zijn geen inzamelcijfers beschikbaar voor de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar voorafgaand aan de proefperiode.
Daardoor is het niet mogelijk om verschil in scheidingsgedrag weer te geven.
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5.3

Zuiverheid PD-afval

Op 2 momenten is het PD-afval uit de ondergrondse containers geschouwd om vast te stellen of
het PD-afval is vervuild. Aanleiding daarvoor is de afkeur van een vracht PD-afval afkomstig uit
Paauwenburg. Na deze eerste schouwing is besloten om de inhoud van de PD-container aan
de Paauwenburgweg, die staat bij het winkelcentrum, niet langer in te zamelen als PD-afval
maar af te voeren als restafval.
Deze container wordt, naar alle waarschijnlijkheid, ook door passanten gebruikt om afval weg te
gooien bij het bezoek aan het winkelcentrum. Voorheen was deze container voor restafval en
sinds de aanvang van de proef is deze container omgebouwd tot container voor PD-afval. Kennelijk hebben bezoekers aan het winkelcentrum (en bewoners uit Paauwenburg) niet opgemerkt
dat de container geschikt gemaakt is voor PD-afval en niet langer in gebruik is als container
voor restafval.

Uit een tweede schouwing blijkt opnieuw
dat het PD-afval is vervuild met ander
afval. Het PD-afval is vervuild met restafval en etensresten, maar ook met hard
plastic, een plastic zwembadje, plastic
bindstrips, hout en papier.
De hoeveelheid vervuiling is niet zo
groot dat het pd-afval afgekeurd wordt.

5.4
-

Conclusies
De hoeveelheid restafval is niet vastgesteld voorafgaand aan de proef en tijdens de proef.
Ook de hoeveelheid PD-afval is tijdens de proef niet vastgesteld.
De ingezamelde hoeveelheid GFT-afval is hetzelfde gebleven.
Een verandering in het scheidingsgedrag is niet weer te geven omdat inzamelcijfers voor
restafval ontbreken.
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6. Kosten
In dit hoofdstuk staan de kosten van het inzamelen van restafval, GFT-afval en PD-afval gedurende de proef en in vergelijking met de periode voorafgaand aan de proef.

6.1

Besparingen op verwerkingskosten

De besparingen op de verwerkingskosten voor restafval en PD-afval zijn niet weer te geven. Zoals in het vorige hoofdstuk is vastgesteld is niet bekend of het restafval door de inwoners beter
is gescheiden dan voorheen. Vanwege het ontbreken van deze informatie kunnen geen besparingen op verwerkingskosten worden berekend.
De hoeveelheid GFT-afval is gelijk gebleven, zodat ook de verwerkingskosten gelijk zijn aan de
periode voor de proef.

6.2

Inzamelkosten

Bij de inzamelkosten is het uitgangspunt dat de kosten van het inzamelsysteem voorafgaand
aan de proef de nul situatie is. Voorafgaand aan de proef werden alle 19 ondergrondse containers 1 keer per week geleegd. Gedurende de proef is dat nog steeds zo. Nu zijn 11 van de 19
containers voor PD-afval. De overige 8 die nog voor restafval zijn worden ook 1 keer per week
geleegd. Dit houdt in dat de inzamelkosten voor de ondergrondse containers gelijk zijn in de
proefperiode en in vergelijking met de voorafgaande periode.
Verspreid over de wijk zijn 3 bovengrondse containers geplaatst die 2 keer per week worden
geleegd. Het leegmaken van deze bovengrondse containers zijn extra inzamelkosten voor de
proef met de ondergrondse containers.
De extra inzamelkosten voor het leegmaken van de bovengrondse containers bedragen ruim
€ 4.543 op jaarbasis.
Proef 3: Paauwenburg met ondergrondse containers
Extra inzamelkosten
Bovengrondse containers 2 keer per week legen
Extra inzamelkosten proef 3 ogc
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kosten in €
4.543
4.543
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7. Conclusies
7.1

Ervaringen inwoners proefwijk

Evaluatie van de proef:
Wegbrengen restafval en PD-afval naar (ondergrondse) verzamelcontainer
- Inwoners geven de inzameling van restafval gemiddeld het rapportcijfer 7,5.
- Inwoners geven de inzameling van PD-afval een 8.
- Iets meer dan de helft van de inwoners brengt restafval meerdere keren per week weg
(54%), ook PD-afval wordt meerdere keren per week weggebracht (53%).
- Het wegbrengen van zowel restafval als PD-afval kost minder dan 5 minuten tijd. Dat is ook
de maximale tijd die inwoners willen besteden aan het wegbrengen van afval.
GFT-afval
- Inwoners geven de inzameling van GFT-afval gemiddeld een 7,9.
- 10 % van de inwoners zegt het GFT-afval beter te scheiden.
Overige afvalstromen
- De inzameling van papier scoort een 7,2.
- De inzameling van glas scoort een 6,8.
- De inzameling van textiel scoort een 6,7
- De inzameling van grof afval krijgt een 7,5.
Toekomstige afvalinzameling:
Belangrijk aspect voor afvalscheiding
- 43% van de inwoners vindt het milieu het belangrijkste aspect bij afvalscheiding.
- 27% vindt hoge service belangrijk en 10% kiest voor de lage kosten voor de inwoner.
- 75% van de inwoners wil zowel het restafval als het PD-afval wegbrengen naar een ondergrondse container en geen PD-container aan huis.
- 17% kiest voor een PD-container aan huis en 7% kiest voor een andere optie.
Keuze inzamelwijze papier
- 42% van de inwoners wil het liefste dat het papier los, gebundeld of in dozen aan huis wordt
opgehaald.
- 17% gebruikt het liefste een rolcontainer die 1 keer per 4 weken wordt geleegd. 16% brengt
het papier het liefste naar een verzamelcontainer van de gemeente en 11% brengt het liever weg naar een container van een vereniging. De overige 14% ziet liever de huidige situatie.
Betalen per aanbieding
- 81% is tegen een systeem waarbij moet worden betaald per aanbieding, met name vanwege angst voor afvaldumpingen.

7.2
-

Scheidingsrendement
Het scheidingsrendement is niet weer te geven omdat geen inzamelcijfers bekend zijn van
het proefgebied voorafgaand aan de proef.
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7.3

Kosten

Verwerkingskosten en opbrengsten
- Vanwege de gelijk gebleven hoeveelheid GFT-afval zijn ook de kosten gelijk gebleven.
- Van restafval en PD-afval is geen informatie beschikbaar door het ontbreken van informatie
over ingezamelde hoeveelheden. Daardoor zijn geen besparingen te berekenen.
Inzamelkosten
- De inzamelkosten zijn € 4.543 hoger dan in de periode voorafgaand aan de proef vanwege
het 2 keer per week leegmaken van de 3 bovengrondse containers.
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Bijlage: overzicht afvalproeven
In de eerste kolom van de tabel staat het proefgebied, in de tweede kolom de beschrijving van
de proef volgens het Plan van Aanpak en in de derde kolom de daadwerkelijke uitvoering van de
proef. Bij de vaststelling van het Plan van Aanpak werd de afvalstroom pd-afval aangeduid als
KFF+. In de tabel is uitgegaan van pd-afval.
PI- MAATREGEL
START
WIJK/GEBIED
AL BESTAAND
Uitvoering
LO
T
1

Bestaande

ondergrondse

container ombouwen naar 2

Juli

t/m

dec. ‘16

inworpen:
naast restafval ook KFF+

Oost-Souburg:

Restafval: kliko (ha-

- Zeewijksingel en

len)

omliggende

1x p/2 wk

Uitgevoerd

conform

Test-op-

ten

Papier/glas/textiel

de omschrijving in het

stelling

- Burg. Stemer-

(brengen) in onder-

Plan van Aanpak

dinglaan

grondse

Kliko restafval verdwijnt.

-

Molenweg

Restafval, KFF+ wegbren-

omliggende

gen

ten

naar

stra-

Juni ’18 t/m mei ‘19

ondergrondse

container

en

bij supermarkt en op

stra-

strategische locatie.

container
GFT wordt gehaald
1x/2 wk

2

1 kliko extra voor KFF+.
KFF+

wordt

Juni ‘17

Rozenburg

GFT en Restafval:

Lammerenburg

kliko

gehaald

1x/mnd.

(halen)

Mrt ’18 t/m febr ‘19

Pa-

pier/glas/textiel

Conform de omschrij-

(brengen) in onder-

ving in het Plan van

grondse

Aanpak.

container

Inzamelfrequentie restafval

op strategische lo-

van 1x/2 wk naar 1x/mnd.

catie.

Aanvullend:
2 bovengrondse containers geplaatst voor
huishoudens met veel
afval vanwege kinderen in de luiers.
Maatwerk voor gezinnen met incontinentiemateriaal of die
slecht ter been zijn.

3

1 kliko extra voor KFF+.
KFF+

wordt

1x/mnd.

gehaald

Juli ‘17

Paauwenburg:

GFT en Restafval:

- Bachlaan

kliko (halen);

- Burg. van Woel-

Papier/glas/textiel

Conform de omschrij-

deren-laan

(brengen) in onder-

ving in het Plan van

- Chopinlaan

grondse

Aanpak

container

bij supermarkt.
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Juni ’18 t/m mei ‘19

Aanvullend:
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Inzamelfrequentie restafval

- De Savornin Loh-

Daarnaast ook ha-

Maatwerk voor gezin-

van 1x/2 wk naar 1x/mnd.

man- laan

len papier door ver-

nen met incontinen-

en

eniging.

tiemateriaal of die

omliggende

straten.
GFT wordt gehaald 1x/2 wk.

Juli ‘17

slecht ter been zijn.

Paauwenburg:

Restafval:

- Verdilaan

grondse

Deel van de bestaande on-

- Rossinilaan

(brengen);

Conform de omschrij-

dergrondse

en

Papier/glas/textiel

ving in het Plan van

(brengen) in onder-

Aanpak

containers

wordt omgebouwd van rest-

omliggende

straten.

onder-

Okt ’18 t/m mei ’19

container

afval naar KFF+. Hierdoor

grondse

staan er in de wijk verhou-

bij supermarkt.

Aanvullend zijn 3 bo-

dingsgewijs 60% KFF+-con-

Daarnaast ook ha-

vengrondse contai-

tainers en 40% restafval.

len papier door ver-

ners geplaatst van-

eniging

wege bezwaren bij de

Grotere loopafstand voor

container

bij

laag-

bouw.

inwoners tegen de te

brengen restafval.

grote loopafstand
voor het wegbrengen
van restafval.
Maatwerk voor gezinnen met incontinentiemateriaal of die
slecht ter been zijn.

4

GFT wordt gehaald 1x/2 wk/

Aug. ‘17

Ritthem

Restafval: kliko (ha-

Febr ’18 t/m jan ‘19

len);

Buitengebied van Rit-

burg:

GFT wordt gehaald

them:

- Vesting/Bastion

1x/2 wk/

Deel
1 kliko extra voor KFF+;
KFF+

wordt

gehaald

1x/mnd.
Nieuwe bovengrondse container voor Restafval.

en

Oost-Sou-

- Rolcontainer extra

omliggende

voor pd-afval. Inza-

straten

KFF/Pa-

meling 1 x per 2

-

pier/glas/textiel

weken.

Middelburgse-

straat

(brengen) in ondergrondse

- Rolcontainer

voor

container

restafval, inzame-

op strategische lo-

ling 1 x per 2 we-

Inzamelfrequentie restafval

catie.

ken.

van 1x/2 wk naar 1x/mnd.

Daarnaast ook ha-

Vergroten loopafstand tot
container Restafval

- Gft-afval

inzame-

len papier door ver-

ling 1 x per 2 we-

eniging.

ken.
Overig proefgebied:
- Restafval wegbrengen naar verzamelcontainer
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- Grijze

container

voor restafval geschikt

gemaakt

voor pd-afval. Inzameling 1 x per 2
weken
- Gft-afval 1 x per 2
weken inzamelen.
Aanvullend maatwerk
bij 2 adressen die niet
in staat zijn restafval
weg te brengen. Hier
inzameling restafval
aan huis.

5

Inpandige rolcontainer voor

Nov. ‘17

Hoogbouw Boule-

Restafval inpandige

??

vard

rolcontainer.

Hoogbouwlocaties

Papier/glas/textiel

langs de Boulevard

Inpandige rolcontainer voor

(brengen) in onder-

gaven geen mede-

Restafval.

grondse

werking aan de uit-

KFF/PMD.

container

1 kliko GFT extra op galerij

bij supermarkt en op

voering van deze

of

strategische locatie.

proef met uitzonde-

locatie

ondergrondse

container.

ring van de Sedijntoren.
Gft-container is niet
geplaatst vanwege
bezwaren bewoners.

Nieuwe ondergrondse con-

Hoogbouw

Restafval in onder-

tainer met gescheiden in-

Regenboogflats

grondse

worp KFF+

Paauwenburg.

pier/glas/textiel

Wel inpandige rolcon-

(brengen) container

tainer voor pd-afval in

1 kliko GFT extra op galerij

bij supermarkt en op

Anna Blamanlaan,

of

strategische locatie.

Strandveste.

locatie

Nov. ‘17

ondergrondse

Niet uitgevoerd,

Pa-

container
Geen gft-container
vanwege bezwaren
bewoners.

6

Ondersteuning burgerinitia-

1e kwartaal

tief, gericht op terugdringen

2017

Bossenburg

Separaat uitgevoerd

illegaal geplaatst afval in de
wijk en gescheiden inzameling zwerfafval (zgn. Containerdag)
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GFT
KFF
PMD
KFF+

= groente-, fruit- en tuinafval
= kunststof, flessen, flacons
= plastic-, metaal (blik) en drankkartons
= KFF én PMD samen

Toelichting Pilots
De gekozen scenario’s in de pilots zijn gekozen en afgestemd op het karakter en samenstelling van de wijk. De gekozen wijken kunnen als volgt worden getypeerd:
Pilot 1:

Oost-Souburg: Zeestraten, Burg. Stemerdinglaan, Schoonenburg, Bomenbuurt. Dit is een wijk met afwisselend compacte en ruime bebouwing;
Pilot 2 en 3: Rozenburg, Lammerenburg, Paauwenburg en Nollenwijk zijn ruime
woonwijken;
Pilot 4:
Ritthem: zowel een ruime woonwijk als een buitengebied;
Pilot 5:
Boulevard en Regenboogflats Paauwenburg betreft hoogbouw;
Pilot 6:
Bossenburg is een compacte woonwijk;
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Bijlage: overzicht communicatie Proef 3
Onderstaande documenten zijn gedurende de looptijd van de proef Paauwenburg met ondergrondse containers verstuurd.
Voor de volledigheid; de bestanden zijn in de loop van de tijd geopend in Verseon en hierdoor is
de datum automatisch aangepast. Correcte data zijn echter wel vastgelegd in Verseon en vermeld in onderstaand overzicht.

Documentnummer
1011717// 1056057
1011717// 1013043
1011717// 1042557
1011717// 1042559
1011717// 1069075
1011717// 1100306

Gemeente Vlissingen

Bestandsnaam
Nieuwsbrief mei 2018 (OGC)
Informatiebrief n.a.v. informatieavond d.d. 28
mei 2018
Informatiebrief start Pilot 3 (OGC)
Informatiebrief verplaatsen bovengrondse
container restafval (OGC)
Extra bewonersbrief bovengrondse containers (vulgraad). (OGC)
Eindvragenlijst (OGC)

Datum verzending
Mei 2018
7 juni 2018
4 oktober 2018
4 oktober 2018
16 januari 2019
30 april 2019
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Eindenquête afvalscheiding Paauwenburg
Eind oktober 2018 startte de gemeente met een proef in uw wijk voor een nieuwe afvalinzameling. Een aantal
ondergrondse containers zijn geschikt gemaakt voor het inleveren van uw plastic verpakkingen en drank- en
zuivelpakken (pd-afval). Ook plaatste de gemeente op drie plaatsen in uw wijk extra bovengrondse containers
voor restafval. De gemeente Vlissingen is benieuwd naar uw ervaringen met de proef, maar ook hoe u denkt
over de toekomstige inzameling in Vlissingen. Daarom vragen wij u deze vragenlijst in te vullen.
De AfvalSpiegel uit Tilburg voert dit onderzoek uit namens gemeente Vlissingen. Zij behandelen uw gegevens
vertrouwelijk en uw deelname is anoniem. De meeste vragen kunt u eenvoudig beantwoorden door het vakje te
kiezen voor uw antwoord. Wilt u zelf een antwoord of toelichting invullen dan kan dit kort en bondig op de
daarvoor bestemde ruimte.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Ervaringen met het wegbrengen van pd-afval en restafval

U gaat naar de ondergrondse container voor het wegbrengen van uw restafval en uw pd-afval. De
ondergrondse container voor pd-afval is dichtbij uw woning. De ondergrondse container voor restafval is nu wat
verder weg dan u voorheen gewend was. De gemeente is benieuwd hoe vaak u het restafval en pd-afval
wegbrengt.
1

Hoe vaak brengt u pd-afval en / of restafval naar de verzamelcontainer in de buurt?
Pd-afval

Restafval

Meerdere keren per week

O

O

1 keer per week

O

O

1 keer per 2 weken

O

O

1 keer per 3 weken

O

O

1 keer per 4 weken

O

O

Minder vaak dan 1 keer per 4 weken

O

O

Nooit

O

O

2

Voert u het restafval ook wel eens op een andere wijze af dan via de verzamelcontainer in de
buurt? (meerdere antwoorden mogelijk )
O Ja, ik breng het naar een andere verzamelcontainer (bijvoorbeeld bij de supermarkt).
O Ja, ik breng het naar de milieustraat.
O Ja, ik neem het mee naar werk, familie of vrienden (elders).
O Ja, ik gooi het in een openbare prullenbak.
O Ja, anders, namelijk:
O Nee.

3

Voert u het pd-afval ook wel eens op een andere wijze af dan via de verzamelcontainer in de
buurt? (meerdere antwoorden mogelijk )
O Ja, ik breng het naar een andere verzamelcontainer (bijvoorbeeld bij de supermarkt).
O Ja, ik breng het naar de milieustraat.
O Ja, ik neem het mee naar werk, familie of vrienden (elders).
O Ja, ik gooi het in een openbare prullenbak.
O Ja, anders, namelijk:
O Nee.

Enquête afvalscheiding
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4

Gooit u weleens restafval in de ondergrondse container voor pd-afval?
O Ja, dat doe ik vaak.
O Ja, per abuis is dat weleens gebeurd.
O nee, dat doe ik nooit
Eventuele toelichting:
………………..............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..

5

Wat vindt u van het wegbrengen van uw afval naar de verzamelcontainer als het gaat om de
volgende kenmerken?
Zeer
goed

Goed

Neutraal

Slecht

Zeer
slecht

Niet van
toepassing

Ik kan mijn restafval kwijt
op ieder tijdstip

O

O

O

O

O

O

De afstand tot de
ondergrondse container

O

O

O

O

O

O

Het gemak om de container
te bereiken

O

O

O

O

O

O

De netheid rondom de
container

O

O

O

O

O

O

De gebruiksvriendelijkheid
van de ondergrondse
container

O

O

O

O

O

O

Eventuele toelichting:
………………..............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..
6

Wat is voor u de maximale tijd die u nu nodig heeft met het wegbrengen van restafval naar de
verzamelcontainer in de buurt?
O Minder dan vijf minuten.
O Vijf tot tien minuten.
O Tien tot vijftien minuten.
O Meer dan vijftien minuten.
O Ik breng nooit restafval weg naar de ondergrondse container.

7

Wat is voor u de maximale tijd die u wilt besteden met het wegbrengen van pd-afval naar de
verzamelcontainer in de buurt?
O Minder dan vijf minuten.
O Vijf tot tien minuten.
O Tien tot vijftien minuten.
O Meer dan vijftien minuten.
O Ik breng nooit pd-afval weg naar de ondergrondse container.
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Ervaringen met het scheiden van afval
8

9

Bent u de volgende afvalsoorten beter gaan scheiden sinds het begin van de proef?
Ja, ben ik beter gaan
scheiden

Nee, ben ik niet beter
gaan scheiden

Hield ik al gescheiden

Groente-, fruit- en
tuinafval

O

O

O

Papier

O

O

O

Plastic verpakkingen en
drank- en zuivelpakken

O

O

O

Glas

O

O

O

Textiel

O

O

O

Grof afval op
milieustraat

O

O

O

Is het voor u duidelijk welk afval wel en niet bij het pd-afval hoort?
Is duidelijk

Is meestal duidelijk

Is niet duidelijk

Plastic verpakkingen

O

O

O

Drank- en zuivelpakken

O

O

O

Rapportcijfer afvalinzameling
10

Welk rapportcijfer geeft u voor de manier waarop de volgende soorten afval bij u worden
ingezameld of voor de manier waarop u het weg kan brengen?
rapportcijfer 1 t/m 10
Restafval
Groente-, fruit- en tuinafval
Plastic verpakkingen en dranken zuivelpakken
Papier
Glas
Textiel
Grof afval op milieustraat
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Toekomstige afvalinzameling in Vlissingen

De gemeente Vlissingen wil toe naar minder restafval. Wilt u met ons meedenken over de toekomstige
afvalinzameling in Vlissingen? Welk toekomstig inzamelsysteem heeft uw voorkeur?
11

Wat vindt u het belangrijkste als het gaat om de afvalinzameling? (slechts 1 antwoord is
mogelijk)

o
o
o
o

Lage kosten voor de inwoner (afvalstoffenheffing).
Hoge service (gemak).
Goed voor het milieu.
Weet niet/ geen mening.

De inzameling van het afval kan op verschillende manieren. Het gft-afval wordt bij u aan huis ingezameld. Het
restafval en pd-afval kunt u wegbrengen, of u krijgt voor pd-afval een rolcontainer aan huis. Onderstaande
opties leggen we graag aan u voor.
12

Wilt u het restafval en pd-afval wegbrengen naar een ondergrondse verzamelcontainer in de
wijk, of heeft u voor pd-afval liever een rolcontainer aan huis?
o

o

o
o
13

Optie 1:
Restafval wegbrengen naar een ondergrondse verzamelcontainer.
Pd-afval wegbrengen naar een ondergrondse verzamelcontainer.
Optie 2:
Restafval wegbrengen naar een ondergrondse verzamelcontainer.
Rolcontainer aan huis voor pd-afval 1 keer per 2 weken legen.
Anders, namelijk:
Weet niet/ geen mening.

Welke inzamelwijze voor papier en karton heeft uw voorkeur?
o
o
o
o
o
o

Los, gebundeld of in dozen aan huis, waarbij het 1 keer per 4 weken wordt opgehaald.
Zelf wegbrengen naar een verzamelcontainer van een vereniging. (De vereniging krijgt hier een
vergoeding voor.)
Zelf wegbrengen naar een verzamelcontainer in de wijk van de gemeente.
Met een rolcontainer die 1 keer per 4 weken geleegd wordt. Dit kan ook gedaan worden door een
vereniging die hier een vergoeding voor ontvangt.
Anders, namelijk:
Weet niet/ geen mening.

Afvalstoffenheffing

In sommige gemeenten betalen inwoners voor iedere keer dat ze hun restafval naar een verzamelcontainer in
de wijk wegbrengen. Door al het afval goed te scheiden blijft er minder restafval over. Hoe minder vaak zij
restafval aanbieden, hoe minder zij per jaar betalen aan afvalstoffenheffing. Inwoners die meer afval hebben,
betalen dan ook meer. Op deze manier hebben inwoners zelf invloed op de hoogte van hun heffing.
De gemeente is benieuwd hoe u over zo’n systeem denkt.
14

Bent u voor een systeem waarbij u voor elke aanbieding van uw restafval betaalt?
o
o
o

Ja.
Nee.
Weet niet / geen mening.

Eventuele toelichting:
………………..............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..
Enquête afvalscheiding
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15

Heeft u nog ideeën ter verbetering van de afvalinzameling in Vlissingen of in uw wijk?
………………..............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….

Achtergrondkenmerken
16

Wat is uw leeftijd?
O Jonger dan 25 jaar.
O 25 tot en met 44 jaar.
O 45 tot en met 64 jaar.
O 65 jaar en ouder.

17

Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden?
O 1 persoon.
O 2 personen.
O 3 personen.
O 4 of meer personen.

18

In welk type woning woont u?
O Vrijstaande woning.
O Twee onder één kap.
O (Hoek) woning in een rij.
O Anders: .................................................................................................................................................
Hartelijk dank voor uw medewerking!
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1. Inleiding
Gemeente Vlissingen houdt diverse afvalproeven om te komen tot minder restafval en meer afvalscheiding. Dit aansluitend aan het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP) waarin de overheid
koerst op maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020 en 75% hergebruik. Het doel
van de overheid is om te komen tot een volledig circulaire economie. Om het landelijke beleid te
implementeren in gemeente Vlissingen heeft het college op 15 november 2016 een plan van
aanpak vastgesteld. In het Plan van Aanpak Afvalbeleidsplan Vlissingen 2017 – 2020 (723428)
staat dat de gemeente start met een proefperiode voorafgaand aan de definitieve keuzes op het
gebied van afvalinzameling, -scheiding en -verwerking. In het Plan van Aanpak staat dat in de
proefperiode diverse alternatieve inzamelmiddelen en – methoden worden uitgeprobeerd in diverse wijken van Vlissingen.
De resultaten van de proeven, genoemd in het Plan van Aanpak, vormen de basis voor de totstandkoming van een definitief afvalbeleidsplan voor de gemeente Vlissingen. Iedere proef
duurt een jaar. Op basis van een evaluatie wordt een definitief afval-en grondstoffenbeleid opgesteld gericht op minder restafval en meer hergebruik van waardevolle grondstoffen. In het
Plan van Aanpak zijn 5 afvalproeven benoemd. Ieder proefgebied is gekozen op basis van vergelijkbaarheid met andere delen van gemeente Vlissingen.
In deze rapportage staan de uitkomsten van de proef in Ritthem en delen van Oost-Souburg.
De uitkomsten van de proef gaan over de service aan de inwoners, het scheidingsrendement
en de kosten of besparingen.
Deze evaluatie heeft de volgende opbouw:
- Hoofdstuk 2: Achtergrond en verantwoording;
- Hoofdstuk 3: De veranderingen voor de inwoners;
- Hoofdstuk 4: De ervaringen van de inwoners met de afvalproef;
- Hoofdstuk 5: Effect op scheidingsrendement;
- Hoofdstuk 6: De kosten;
- Hoofdstuk 7: Conclusies.
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2. Achtergrond en verantwoording
Het Plan van Aanpak Afvalbeleidsplan Vlissingen 2017 – 2020 is de basis voor de uitvoering
van de proeven. In een proef wordt op kleine schaal (wijkniveau) een aantal scenario’s uitgeprobeerd met als doel de hoeveelheid restafval terug te dringen en de scheidingsbereidheid van
inwoners te verhogen. Afgestemd op een specifiek gebied of wijk in de gemeente.
Om de ontwikkelingen van de hoeveelheid restafval en gescheiden afvalstromen in kaart te kunnen brengen wordt een sorteeranalyse uitgevoerd. De gegevens van deze analyse dienen als
nulmeting voor de proef. Gedurende de proefperiode wordt de ontwikkeling van de hoeveelheid
restafval en gescheiden afvalstromen gemeten en geanalyseerd.
De aandacht in de proef gaat met name uit naar het gescheiden inzamelen van PD-afval en
GFT-afval. Daardoor kan wel worden vastgesteld wat het verbeterde scheidingsgedrag is voor
deze afvalstromen. Voor de gebieden van de afvalproeven kan het scheidingspercentage als
geheel niet weergegeven worden. De enige registratie die heeft plaatsgevonden in de proef is
het aanbod van restafval, GFT-afval en PD-afval. Het is niet bekend hoeveel van de andere afvalstromen (o.a. papier, glas, textiel en afvalstromen op de milieustraat) door de inwoners van
het proefgebied is aangeboden. Dit wordt namelijk niet geregistreerd op adresniveau.

2.1

Afvalproeven

Conform het Plan van Aanpak wordt bij de afvalproeven ingezet op maatwerk per wijk, gericht
op:
- meer scheiding van plasticverpakkingen en drank- en zuivelpakken (pd-afval) door het beschikbaar stellen van een derde rolcontainer, uitbreiding van het aantal ondergrondse containers voor pd-afval en/ of het geschikt maken van bestaande ondergrondse containers voor
pd-afval;
- meer scheiding van groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) door het teruggeven van de rolcontainer voor gft-afval in wijken die daar geschikt voor zijn en het plaatsen van een voorziening
voor de inzameling van gft-afval in de hoogbouw en inwoners de mogelijkheid bieden een
grote of extra container voor gft-afval aan te vragen;
- omgekeerd inzamelen door het restafval te laten wegbrengen naar een verzamelcontainer in
plaats van het aan huis op te halen. Tegelijkertijd verhogen van de service voor het inzamelen van gft-afval en pd-afval;
- motiveren van inwoners en de scheidingsbereidheid verhogen van de inwoners door ze te
betrekken bij de vaststelling van de proef en de plannen van de gemeente. Dit door het opstellen van communicatie-uitingen over het doel van de proef, de scheidingsdoelstelling, de
inzamelmiddelen en voor het bekend maken van de locatie van ondergrondse containers. Inwoners krijgen ook de mogelijkheid over aanvullende inzamelmiddelen te beschikken als
daar redenen voor zijn.
In het Plan van Aanpak zijn de proeven benoemd met daarbij het proefgebied. De proefgebieden sluiten zoveel mogelijk aan op bestaande inzamelroutes voor de vergelijkbaarheid van de
inzamelresultaten en sorteeranalyses.
Evaluatie proef
Voorafgaand aan de proef zijn afspraken gemaakt over de monitoring en het meten van de effecten op de prestatiegebieden service, milieu en kosten.
1. De service aan de inwoners; hoe makkelijk is het om afval aan te bieden en wat vinden de
inwoners ervan. Deze laatste informatie is afkomstig uit 2 bewonersonderzoeken. 1 halverwege de proef en de 2e aan het einde van de proef.
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2. Milieu ofwel het scheidingsrendement; wat zijn de ingezamelde hoeveelheden en hoe wordt
het afval gescheiden. Dat wordt geanalyseerd aan de hand van een sorteeranalyse voorafgaand aan de proef en tijdens de proef.
3. De kosten en besparingen; dit zijn de kosten in de proef in vergelijking met de kosten voorafgaand aan de proef.
Aantallen
Het aantal adressen in de proefwijk Ritthem en delen van Oost-Souburg is afkomstig uit de bestanden van Stadsbeheer met de uitstaande rolcontainers voor rest- en GFT-afval. Het aantal
inwoners is afkomstig van gemeente Vlissingen.
Inzamelcijfers
De inzamelcijfers zijn afkomstig van de afdeling Stadsbeheer van de gemeente Vlissingen. Dit
zijn de weeggegevens van de inzamelvoertuigen die het afval afleveren bij het betreffende overslagbedrijf. Er is alleen gekeken naar de inzamelcijfers van restafval, GFT-afval en PD-afval. De
overige afvalstromen zijn niet meegenomen, omdat de inzameling hiervan niet is gewijzigd. Ook
is het aanbod op de milieustraat niet meegenomen. Op de milieustraat kan niet worden vastgesteld welk afval uit het proefgebied is en welk afval uit de overige wijken afkomstig is.
Ervaringen bewoners
Ten behoeve van de evaluatie is halverwege de proef een vragenlijst verstuurd voor het meten
van de tevredenheid. De uitkomst van de enquête is gedeeld met de inwoners voorzien van de
inzamelcijfers en de samenstelling van het restafval. Na afloop van de proefperiode is een
tweede vragenlijst verstuurd.
Omdat niet alle huishoudens de enquête invullen krijgen we gegevens die een benadering zijn
van de feitelijke situatie. Het is echter wel belangrijk om een beeld te kunnen vormen van de
mate waarin de resultaten van het onderzoek de werkelijkheid weergeven (inschatting nauwkeurigheid). De mate waarin het ‘werkelijke getal’ kan afwijken van het in de uitkomsten gevonden getal is afhankelijk van het aantal respondenten.
Bij de tussentijdse enquête in juli 2018 was de respons 36% (153 van de 446 huishoudens hadden gereageerd). Bij de eindenquête is de respons 39% (176 respondenten). Bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%, een onderzoeksgroep van 446 huishoudens en 153 respondenten,
is de maximale afwijking van het werkelijke getal ten opzichte van de uitkomsten +/- 6.4% Bij
176 respondenten is de maximale afwijking +/- 5,7%. Deze marges vallen net buiten wat bij beleidsmatig onderzoek nodig is om representatieve en betrouwbare uitspraken te kunnen doen
(maximaal 5% afwijking bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%).
Lezen cijfers
Alle tabellen en grafieken zijn afkomstig uit een database. De cijfers zijn veelal weergegeven als
afgeronde gehele getallen. Hoewel de cijfers achter de komma in het rapport niet zichtbaar zijn,
wordt hier wel mee gerekend. Dit betekent dat bij een handmatige optelling van cijfers uit het
rapport het totaal + of – 1 kan afwijken van het gepresenteerde getal.
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3. Veranderingen voor de inwoners
3.1

Uitvoering van proef 4 Ritthem en Oost-Souburg

In de periode van 23 januari 2018 tot en met 1 februari 2019 is de proef met het wegbrengen
van restafval uitgevoerd onder alle 446 huishoudens (1.021 inwoners).
De inwoners brengen het restafval weg naar een (bovengrondse) verzamelcontainer in de omgeving van de woning. De voormalige restafvalcontainer is, door het plakken van twee stickers,
geschikt gemaakt voor het aanbieden van plastic verpakkingen en drank- en zuivelpakken (PDafval). Het PD-afval én het GFT-afval worden eenmaal per twee weken aan huis ingezameld.
In het buitengebied van Ritthem hebben de inwoners een derde container voor PD-afval. Deze
wordt een keer per twee weken leeggemaakt net als de rest- en GFT-container.
De keuze voor Ritthem en delen voor Oost-Souburg is gemaakt omdat deze delen van Vlissingen representatief zijn voor andere vergelijkbare wijken in Vlissingen. Het type woningen en de
wijkopbouw in Ritthem en Oost-Souburg is een goede afspiegeling van de laagbouw huishoudens waar wegbrengen van restafval een geschikt inzamelsysteem is, indien de gemeente dit
wil invoeren.

3.2

Wat is veranderd voor inwoners van het proefgebied?

-

De inwoners brengen het restafval weg naar een (bovengrondse) verzamelcontainer in de
omgeving van de woning. De bovengrondse container is afgesloten en wordt geopend met
een pas. Het afsluiten van de container was niet voorzien in het plan van aanpak. Hiervoor
is toch gekozen om te voorkomen dat onbevoegden gebruik kunnen maken van de containers en om vast te stellen of deze systematiek werkt. Het aantal aanbiedingen van restafval
wordt niet geregistreerd met de pas.
- Voor het PD-afval gebruiken de inwoners de grijze rolcontainer die is voorzien van twee
stickers en nu geschikt is voor het aanbieden van PD-afval. De container wordt 1 keer per 2
weken geleegd. In het plan van aanpak was een nieuwe container met oranje deksel voorzien. De keuze voor de grijze container met stickers is gemaakt uit kostenoverwegingen.
- In het buitengebied van Ritthem hebben de inwoners wel een nieuwe grijze container met
oranje deksel voor PD-afval. Restafval en PD-afval worden 1 keer per 2 weken (op dezelfde
dag) ingezameld. In tegenstelling tot het plan van aanpak wordt het restafval niet 1 keer
per 4 weken ingezameld, maar 1 keer per 2 weken.
- Bij inwoners die niet in staat zijn restafval weg te brengen wordt maatwerk aangeboden. Dit
is aanvullend op het plan van aanpak. In geval van maatwerk wordt het restafval 1 keer per
2 weken ingezameld aan huis, samen met het buitengebied.
- De inzameling van GFT-afval is onveranderd. Dit wordt 1 x per 2 weken ingezameld aan
huis, zoals ook voorafgaand aan de proef.
- De inzameling van alle andere afvalstromen is niet gewijzigd.
(Zie de tabel uit het plan van aanpak met de opzet van de proef en de daadwerkelijke uitvoering
in de bijlagen).
Samengevat laat het volgende plaatje de veranderingen in de proef zien voor de afvalstromen
restafval en PD-afval. Omdat in de proef de aandacht ook uitgaat naar GFT-afval is deze afvalstroom benoemd in de onderstaande afbeelding.
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Afbeelding 1: De veranderingen in de afvalinzameling gedurende de proefperiode

3.3

Communicatie voorafgaand en tijdens de proef

Communicatie is een belangrijk ondersteunend instrument geweest om de inwoners te informeren over de veranderingen. Daarnaast is de communicatie gericht op het creëren van draagvlak
voor het wegbrengen van restafval en het gebruik van de PD-container en het daardoor bijdragen aan een beter scheidingsgedrag en vermindering van de hoeveelheid restafval.
De belangrijkste communicatie-acties benoemen we hier:
Communicatiecampagne Afval apart, gewoon doen!
In 2017 is gestart met een algemene communicatiecampagne voor alle inwoners van Vlissingen om meer aandacht
te vragen voor afvalscheiding. De campagne heeft als titel:
Afval apart, gewoon doen!
Aansluitend aan de eerste nieuwsbrief is wekelijks op de gemeentepagina in de Blauw Geruite Kiel een thema uitgelicht waarin aandacht is besteed aan
een bepaalde afvalstroom. Zo zijn de volgende thema’s behandeld:
1. GFT-afval.
2. PD-afval.
3. Oud papier en karton.
4. Glas, textiel en frituurvet.
5. Kleine elektrische apparaten.
6. Bruikbare huishoudelijke apparaten.
7. Grof afval.
8. Kca.
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Informatiebijeenkomst
Op 8 november 2017 heeft een uitgebreide informatiebijeenkomst plaatsgevonden in Theater
‘De Verwachting’ in Ritthem. Op 15 november heeft dezelfde informatiebijeenkomst plaatsgevonden in Wijkcentrum De Zwaan in Oost-Souburg. Tijdens de beide bijeenkomsten heeft de
wethouder een presentatie gegeven over de proef; de aanleiding (waarom doen we dit) tot aan
de planning en hoe daarna verder. Ook kregen inwoners inzage in de locaties van de bovengrondse containers. Daarnaast hadden de inwoners de mogelijkheid om vragen te stellen. Door
het overleg met de inwoners zijn minder containers geplaatst dan gepland.
Bewonersbrieven en nieuwsbrieven
- Nieuwsbrief met informatie en belangrijke data in oktober/november 2017.
- Diverse brieven over uitstel van de proef naar januari 2018 en de (gewijzigde) locaties van
de bovengrondse containers.
- Brief over het bestickeren van de grijze container in Ritthem en delen van Oost-Souburg en
in het buitengebied van Ritthem over het uitzetten van de nieuwe container in januari 2018.
- Brief met uitnodiging deel te nemen aan de enquête voor de tussentijdse evaluatie in juni
2018. Deze kon online worden ingevuld. Een papieren versie kon worden opgevraagd.
- Nieuwsbrief naar aanleiding van de enquête met de eerste resultaten in oktober/ november
2018.
- Brief met uitnodiging deel te nemen aan de enquête voor de eindevaluatie in maart 2019.
Ook deze enquête kon online worden ingevuld. Door een fout bij de verzending is eind
maart opnieuw een brief verstuurd met het verzoek de enquête in te vullen.
Uit de tussentijdse evaluatie blijkt dat vrijwel alle inwoners door de (nieuws)brieven zijn geïnformeerd over de proef. (Een overzicht van de verzonden brieven en nieuwsbrieven staat in de bijlage)
Digitale ondersteuning
- Op de website van de gemeente Vlissingen is een speciale pagina ingericht met alle informatie over de proef en antwoorden op veel gestelde vragen.
- Er is een speciaal emailadres aangemaakt om vragen te stellen.
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4. De ervaringen van de inwoners met de afvalproef
De ervaringen van de inwoners is gemeten op twee momenten. Halverwege de proef en aan
het eind van de proef. De beide rapportages over de ervaringen van de inwoners staan in de
bijlagen. Dit hoofdstuk bevat de belangrijkste onderdelen van de inwonerservaringen. Wanneer
we het hebben over inwoners, refereert dit naar de respondenten van de enquêtes.

4.1

Restafval

45% van de inwoners brengt meerdere keren per week restafval naar de bovengrondse container. Bij de meeste respondenten kost het wegbrengen van restafval minder dan vijf minuten tijd,
(75%). Bij 16% van de inwoners kost het tussen de 5 á 10 minuten tijd. 21% van de inwoners
wil niet meer dan 5 tot 10 minuten besteden aan het wegbrengen van restafval. 71% wil maximaal 5 minuten besteden. De overige 8% geeft suggesties waaronder het ophalen aan huis van
restafval of maximaal 2 minuten besteden voor het wegbrengen van restafval.
Bijna de helft van de respondenten (42%) voert het restafval ook wel eens op een andere manier af dan via de bovengrondse verzamelcontainer. De milieustraat wordt het meest genoemd
als alternatief. Op de milieustraat mogen geen zakken aangeleverd worden, dat houdt in dat op
de milieustraat alleen herbruikbaar afval is aangeboden.
In beide enquêtes is gevraagd naar het oordeel van de inwoners over het wegbrengen van het
restafval op een aantal aspecten. Dat men op ieder gewenst moment restafval kan aanbieden
(82% goed tot zeer goed in de 1e en 2e enquête) en de afstand tot de bovengrondse container
(79% goed tot zeer goed in de 1e enquête en 76% in de 2e enquête) scoren het hoogst.
Alleen de gebruiksvriendelijkheid van de container krijgt een minder goede score. Bewoners
vinden de klep van de bovengrondse container erg onhandig om open te houden terwijl men
een zak in de container wil doen. De gemeente heeft dit tussentijds opgelost door de inwerpopening van de container aan te passen met een klep die naar beneden opengaat.
Inwoners geven de inzameling van restafval in de eerste enquête gemiddeld het rapportcijfer
6,6. In de eindenquête is dit gemiddelde gestegen naar het rapportcijfer 7,3. Her verschil in
waardering komt waarschijnlijk door het jaargetijde. De tussentijdse enquête was kort na de zomer, de eind enquête was in de winter.

4.2

PD-afval

75% van de inwoners biedt de container voor PD-afval elke inzamelronde aan (1 keer per 2 weken). 24% van de inwoners zet de PD-container minder vaak dan 1 keer per 2 weken aan de
straat om te legen. In de eerste enquête geeft 55% aan het PD-afval beter te scheiden sinds het
begin van de proef. In de eindenquête is dit percentage gestegen tot 66%.
In de eerste enquête vindt 67% duidelijk wat bij plastic verpakkingen hoort en 74% wat bij
drank- en zuivelpakken hoort. Bij de tweede enquête is dit respectievelijk 58% en 67%.
De inwoners geven de inzameling van PD-afval gemiddeld een 8,2 als rapportcijfer. Dit is vergelijkbaar met de tussentijdse enquête, daar gaven de inwoners een 8,1 voor de inzameling van
pd-afval.

4.3

Andere afvalstromen

GFT-afval is 16% van de inwoners beter gaan scheiden. Inwoners geven de inzameling van
GFT-afval gemiddeld een 8,1. Bij de tussentijdse enquête was dit een 8.
Gemeente Vlissingen
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7% van de inwoners is het oud papier en karton beter gaan scheiden. Echter is er een groot
verschil te zien in de rapportcijfers in beide enquêtes. Waar de inwoners in de eerste enquête
de inzameling voor oud papier en karton nog met een 5,4 beoordelen (43% geeft een onvoldoende), is dit cijfer gestegen naar een 6,8 in de eindenquête (49% geeft een 8 of hoger).
Wat betreft glas en textiel is alleen in de eindenquête naar een rapportcijfer gevraagd. Beide afvalstromen krijgen gemiddeld een 6,4. Het grof afval op de milieustraat krijgt gemiddeld een 7,6.
De meeste inwoners zijn het glas, textiel en het grof afval op de milieustraat niet beter gaan
scheiden sinds de start van de proef.

4.4

Toekomstige afvalinzameling

Aan inwoners is gevraagd mee te denken over de toekomstige afvalinzameling in Vlissingen.
Belangrijk aspect voor afvalscheiding
Inwoners vinden vooral lage kosten en dat het goed is voor het milieu belangrijke aspecten van
de afvalinzameling. Iets meer dan 40% van de inwoners vindt lage kosten het meest belangrijk
en evenveel inwoners vinden het milieu belangrijk. Service scoort maar 15%. De overige inwoners hebben geen mening.
Toekomstig inzamelsysteem restafval en PD-afval
In de enquête is de keuze voorgelegd tussen twee opties.
-

Bij optie 1 brengen inwoners het restafval naar een (ondergrondse) verzamelcontainer en
gebruiken een rolcontainer aan huis voor PD-afval die 1 keer per 2 weken wordt geleegd.

-

In optie 2 hebben inwoners voor zowel het restafval als het PD-afval een rolcontainer aan
huis. Beide containers worden 1 keer per 4 weken geleegd.

72% van de inwoners kiest voor optie 1. Inwoners die liever een andere optie zien (15%), benadrukken dat de huidige bovengrondse containers dan ingewisseld moeten worden voor ondergrondse containers. Ook het wegbrengen van het PD-afval wordt genoemd. De volledige reacties van ‘andere opties’ zijn te lezen in de bijlage.
Aantal rolcontainers aan huis
Op de vraag hoeveel rolcontainers inwoners in totaal aan huis willen hebben en voor welke afvalstromen, noemt 45% een aantal van 2 en wel voor GFT-afval en PD-afval. 15% wil dit nog
wel aanvullen met een derde container voor restafval.
Betalen per aanbieding
In sommige gemeenten betalen inwoners voor iedere keer dat ze hun restafval naar een verzamelcontainer in de wijk wegbrengen. Door al het afval goed te scheiden blijft er minder restafval
over. Hoe minder vaak zij restafval aanbieden, hoe minder zij per jaar betalen aan afvalstoffenheffing. Inwoners die meer afval hebben, betalen dan ook meer. Op deze manier hebben inwoners zelf invloed op de hoogte van hun heffing.
In de enquête is gevraagd of inwoners voor een systeem zijn waarbij voor elke aanbieding van
het restafval betaald moet worden. 73% is tegen dit systeem. Het meest genoemde argument is
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dat inwoners bang zijn voor het dumpen van afval. Inwoners benoemen zowel het lozen van afval in de natuur als het ongewenst gebruik maken van de containers van buurtgenoten.

4.5
-

Conclusies
Inwoners geven de inzameling van restafval in de eerste enquête gemiddeld het rapportcijfer 6,6. In de eindenquête is dit gemiddelde gestegen naar het rapportcijfer 7,3.
De inwoners geven de inzameling van PD-afval gemiddeld een 8,2 als rapportcijfer. Dit is
vergelijkbaar met de tussentijdse enquête, daar gaven de inwoners een 8,1 voor de inzameling van pd-afval.
Inwoners geven de inzameling van GFT-afval gemiddeld een 8,1. Bij de tussentijdse enquête was dit een 8.
Iets meer dan 40% van de inwoners vindt lage kosten het meest belangrijk en evenveel inwoners vinden het milieu belangrijk. Service scoort maar 15%.
72% van de inwoners kiest voor het wegbrengen van restafval. Inwoners die liever een andere optie zien geven aan dat ze liever een ondergrondse container hebben dan de huidige
bovengrondse.
73% van de inwoners is tegen een systeem waarbij wordt betaald voor het aanbieden van
restafval.

Gemeente Vlissingen
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5. Effect op scheidingsrendement
Het effect op het scheidingsrendement kan worden vastgesteld door de nul- en de effectsituatie
met elkaar te vergelijken. De effectsituatie is de proefperiode van 23 januari 2018 t/m 1 februari
2019. De nul-situatie is dezelfde periode van het jaar daarvoor. Eerst worden de ingezamelde
hoeveelheden van de belangrijkste afvalstromen met elkaar vergeleken. Dat zijn: GFT-afval,
plastic verpakkingen en drank- en zuivelpakken (PD-afval) en restafval. De vergelijking betreft
de ingezamelde hoeveelheden van de genoemde afvalstromen voor beide perioden. Vervolgens maken we inzichtelijk in welke mate deze te scheiden afvalstromen nog voorkomen in het
restafval.

5.1

Ingezamelde hoeveelheden

De geregistreerde hoeveelheden van restafval, GFT-afval en PD-afval die inwoners uit het
proefgebied voor de start en tijdens de proef hebben aangeboden, zijn naast elkaar gezet. Omdat de proefperiode exact een jaar beslaat, zijn de cijfers vergeleken met het jaar ervoor. Onderstaande grafiek laat het resultaat zien, een daling van de hoeveelheid restafval en een stijging van de hoeveelheid GFT-afval en PD-afval.
245

186

191

185

Voor de proef
Tijdens de proef

5
Restafval

GFT-afval

27

PD-afval

Grafiek 6: Hoeveelheid restafval, GFT-afval en PD-afval in kg per inwoner per jaar
De hoeveelheid restafval neemt af met bijna 60 kg per inwoner per jaar. Dat is een daling van
24%. De hoeveelheid pd-afval stijgt met 22 kg naar 27 kg per inwoner per jaar. De daling van
de hoeveelheid restafval is niet terug te vinden in de stijging van de hoeveelheid PD-afval. Voor
een deel is het verschil te verklaren door een verbeterd scheidingsgedrag (zie de volgende paragraaf). Per inwoner is echter niet geregistreerd of en hoeveel meer is aangeboden van herbruikbare afvalstromen als papier, gft-afval, textiel en/ of glas. Ook de inzamelcijfers op de milieustraat laten nauwelijks een stijging zien van herbruikbare afvalstromen in 2018 ten opzichte
van 2017.
Het totale percentage hergebruik kan niet worden gegeven op basis van deze cijfers. Immers is
niet bekend hoeveel papier, glas en textiel wordt aangeboden. Hier is geen registratie van op
wijkniveau. Ook is niet bekend welke en hoeveel afvalstromen naar de milieustraat worden gebracht door inwoners uit Ritthem en delen van Oost-Suburg.
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5.2

Aandeel herbruikbare afvalstromen in restafval

Op basis van een sorteeranalyse voor de start en tijdens de proef is vastgesteld in welke mate
herbruikbare afvalstromen nog in het restafval voorkomen. In de volgende afbeelding zijn de resultaten van de sorteeranalyses te zien. Deze zijn weergegeven in kilogram per inwoner. De daling van de hoeveelheid restafval tijdens de proef is terug te zien in een daling van alle afvalstromen, uitgezonderd de categorie die we hebben aangeduid als echt restafval. Het betreft afval dat niet gescheiden kan worden aangeboden, zoals stofzuigerzakken, inert materiaal, kattenbakkorrels en tissues.
Verder valt op dat overig herbruikbaar afval is toegenomen ten opzichte van het voorgaande
jaar. Dit zijn afvalstromen die voorheen naar de milieustraat werden gebracht en nu in de bovengrondse container worden gegooid.

Grafiek 7: Samenstelling restafval voor en tijdens de proef in kilogram per inwoner per jaar
Zoals in de vorige paragraaf aangegeven is het afval beter gescheiden in de proefperiode dan
ervoor. Dat verklaart voor een deel de afname van de hoeveelheid restafval in de proef ten opzichte van de voorafgaande periode.

5.3
-

-

Conclusies
De hoeveelheid restafval daalt van 245 kg per inwoner per jaar naar 186 kg. Daarmee is de
doelstelling van 100 kg restafval per inwoner per jaar bij lange na niet gerealiseerd. Bij deze
hoeveelheid komt nog 7,8 kg grof restafval dat wordt aangeboden op de milieustraat. De totale hoeveelheid restafval is derhalve bijna 194 kg per inwoner per jaar.
De hoeveelheid PD-afval stijgt van 5 kg naar 27 kg per inwoner per jaar.
De hoeveelheid GFT-afval is licht gedaald, waarschijnlijk door de droge zomer.
In het restafval zit minder GFT-afval, papier, glas en textiel en PD-afval dan voorafgaand
aan de proef. De hoeveelheid herbruikbare afvalstromen is juist toegenomen. Dit is afval
dat eigenlijk op de milieustraat hoort.
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6. Kosten
In dit hoofdstuk staan de kosten van deze manier van inzamelen en verwerken, wegbrengen
restafval en 1 keer per 2 weken inzamelen van pd-afval en gft-afval, ten opzichte van de inzamel- en verwerkingskosten van de periode voorafgaand aan de proef.

6.1

Besparingen op verwerkingskosten

Zoals vastgesteld in paragraaf 5.1 is de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar gedaald met
60 kg per inwoner per jaar. De hoeveelheid PD-afval stijgt door de eigen container voor PD-afval. Door de droge en warme zomer van 2018 is het aanbod GFT-afval lager dan het voorafgaande jaar. Dit leidt tot lagere verwerkingskosten voor gft-afval.
Het verschil in aanbiedgedrag van de drie genoemde afvalstromen leidt tot besparingen op de
verwerkingskosten voor restafval en GFT-afval en een hogere opbrengst voor PD-afval. Nu is
gerekend met de tarieven in de huidige contracten, dit kan in de toekomst anders zijn als een
nieuwe overeenkomst wordt gesloten voor rest-, GFT-afval of PD-afval.
In totaal is € 14.208 bespaard in proef 4; Ritthem en Oost-Souburg.

Proef 4: Ritthem en Oost-Souburg
Afvalstroom
Restafval
PD-afval
Gft-afval
totale besparing proef 4

6.2

Besparing
€ -5.356
€ -8.371
€ -480
€ -14.208

Inzamelkosten

Bij de inzamelkosten is het uitgangspunt dat de kosten van het inzamelsysteem voorafgaand
aan de proef de nul situatie is. Voorafgaand aan de proef werden de rolcontainers voor restafval
en GFT-afval om en om geleegd. PD-afval werd weggebracht naar ondergrondse containers bij
de supermarkt. De kosten daarvan zijn niet toe te rekenen aan de inwoners van Ritthem en
Oost-Souburg omdat niet bekend is waar en hoeveel PD-afval is weggebracht. Deze kosten
worden derhalve niet meegenomen.
Gedurende de proef is restafval weggebracht naar bovengrondse verzamelcontainers. PD-afval
is aan huis ingezameld 1 keer per 2 weken, net als GFT-afval. De rolcontainers voor PD-afval
en GFT-afval zijn derhalve om en om geleegd. De inzamelkosten voor de rolcontainers zijn
daardoor gelijk gebleven in de proef in vergelijking met de voorafgaande periode.
De extra kosten ten opzichte van voorheen betreffen:
- Het leegmaken van de bovengrondse containers voor restafval. Deze containers worden 1
keer per week geleegd.
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-

In het buitengebied hebben de inwoners een extra container voor het aanbieden van PDafval. De container wordt 1 keer per 2 weken geleegd. Ook dit zijn extra inzamelkosten ten
opzichte van de voorgaande periode.
De containers die vanwege maatwerk aan huis worden geledigd maken deel uit van de inzamelroute van het buitengebied. Dit maatwerk wordt aangeboden bij 2 woningen in het
proefgebied.

De totale meerkosten voor de inzameling bedragen € 14.867.
Proef 4: Ritthem en Oost-Souburg
Extra inzamelkosten
Bovengrondse containers wekelijks legen
Buitengebied pd-container legen 1 x per 2 weken,
inclusief maatwerk bij 2 adressen
Extra inzamelkosten proef 4

kosten in €
12.605
2.262
14.867

Bij de extra inzamelkosten is de volgende kanttekening te maken: vanwege kostenoverwegingen en omdat het een proef betreft is gekozen voor het plaatsen van bovengrondse verzamelcontainers met een afmeting van 3 m³. Bij andere woningen in Vlissingen plaatst de gemeente
ondergrondse containers voor restafval. Deze hebben een afmeting van 5 m³. De inzamelkosten hiervan zijn lager omdat de container minder vaak geleegd hoeft te worden vanwege de
grotere afmeting.
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7. Conclusies
7.1

Ervaringen inwoners proefwijk

Evaluatie van de proef:
Wegbrengen restafval naar (bovengrondse) verzamelcontainer
- Inwoners geven de inzameling van restafval in de eerste enquête gemiddeld het rapportcijfer 6,6. In de eindenquête is dit gemiddelde gestegen naar het rapportcijfer 7,3.
- 72% van de inwoners kiest voor het wegbrengen van restafval. Inwoners die liever een andere optie zien geven aan dat ze liever een ondergrondse container hebben dan de huidige
bovengrondse.
- 15% kiest voor alternatieven. De meest genoemde suggestie is dat de huidige bovengrondse containers omgewisseld moeten worden voor ondergrondse containers. Ook het
wegbrengen van het PD-afval wordt genoemd.
PD-container
- De inwoners geven de inzameling van PD-afval gemiddeld een 8,2 als rapportcijfer. Dit is
vergelijkbaar met de tussentijdse enquête, daar gaven de inwoners een 8,1 voor de inzameling van pd-afval.
- In de eerste enquête geeft 55% aan het PD-afval beter te scheiden sinds het begin van de
proef. In de eindenquête is dit percentage gestegen tot 66%.
GFT-afval
- Inwoners geven de inzameling van GFT-afval gemiddeld een 8,1. Bij de tussentijdse enquête was dit een 8.
- 13 % van de inwoners zegt in de eerste enquête GFT-afval beter te scheiden. Bij de tweede
enquête is dat het geval bij 16% van de inwoners.
Overige afvalstromen
- De inzameling van papier scoort een 6,8.
- De inzameling van glas en textiel scoren beiden een 6,4.
- De inzameling van grof afval krijgt een 7,6.
Toekomstige afvalinzameling:
Keuze inzamelwijze restafval en PD-afval
- 72% kiest voor optie 1 waarbij inwoners het restafval wegbrengen naar een (ondergrondse)
verzamelcontainer en een rolcontainer aan huis gebruiken voor PD-afval die 1 keer per 2
weken wordt geleegd.
- 13% kiest voor optie 2 waarbij inwoners voor zowel het restafval als het PD-afval een rolcontainer aan huis hebben. Beide containers worden 1 keer per 4 weken geleegd.
- Iets meer dan 40% van de inwoners vindt lage kosten het meest belangrijk en evenveel inwoners vinden het milieu belangrijk. Service scoort maar 15%.
Keuze inzamelwijze papier
- De meeste inwoners geven er de voorkeur aan om het oud papier en karton zelf weg te
brengen naar een container een vereniging. De optie om het papier aan huis op te halen
scoort gelijk; 24% wil dat het papier los wordt opgehaald en 24% wil een minicontainer voor
papier.
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Aantal rolcontainers aan huis
- 45% wil tot een maximum van 2 containers aan huis en wel voor GFT-afval en PD-afval.
15% wil dit aanvullen met een derde container voor restafval.
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Betalen per aanbieding
- 73% is tegen een systeem waarbij moet worden betaald per aanbieding, met name vanwege angst voor afvaldumpingen.
- 73% van de inwoners is tegen een systeem waarbij wordt betaald voor het aanbieden van
restafval.

7.2
-

7.3

Scheidingsrendement
De hoeveelheid restafval is gedaald van 245 naar 186 kilogram per inwoner per jaar.
De hoeveelheid GFT-afval is gedaald van 191 naar 185 kilogram per inwoner per jaar.
De hoeveelheid PD-afval is gestegen van 5 naar 27 kilogram per inwoner per jaar.
De daling van de hoeveelheid restafval tijdens de proef is terug te zien in een daling van
vrijwel alle afvalstromen in het restafval, uitgezonderd de categorie echt restafval. Overig
herbruikbare afvalsoorten zijn toegenomen in vergelijking met het voorgaande jaar.

Kosten

Verwerkingskosten en opbrengsten PD-afval
- De besparingen door de proef bedragen € 14.372. Dit zijn de besparingen op de verwerkingskosten voor rest- en GFT-afval en de hogere opbrengsten voor PD-afval.
Inzamelkosten
- De inzamelkosten zijn € 14.867 hoger dan in de periode voorafgaand aan de proef vanwege
het 1 keer per week leegmaken van de bovengrondse containers en het extra leegmaken van
de PD-containers in het buitengebied.
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Bijlage: overzicht afvalproeven
In de kolom ‘maatregel’ staat de beschrijving van de proef volgens het Plan van Aanpak. In de
kolom ‘start’ staat de geplande periode van uitvoering. ‘Wijkgebied’ is de omschrijving van het
gebied en ‘al bestaand’ is de bestaande situatie voorafgaand aan de proef. In de kolom ‘uitvoering’ staat de periode van uitvoering en de omschrijving van de proef. Bij de vaststelling van het
Plan van Aanpak werd de afvalstroom pd-afval aangeduid als KFF+. Bij de uitvoering wordt uitgegaan van pd-afval.

Proefgebied en looptijd
Oost-Souburg:
- Zeewijksingel en omliggende straten
- Burg. Stemerdinglaan
- Molenweg en omliggende
straten
Juni 2018 – juni 2019

Rosenburg en Lammerenburg.
Maart 2018 – maart 2019

Paauwenburg:
- Verdilaan
- Rossinilaan
en omliggende straten.
Oktober 2018 – juni 2019
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Proef volgens Plan van
Aanpak
Bestaande ondergrondse container ombouwen naar 2 inworpen: restafval en pd-afval
Kliko restafval verdwijnt.
Proef 1:
Restafval en pd-afval
wegbrengen naar ondergrondse container
1 rolcontainer extra voor
pd-afval.
Proef 2:
- restafval 1x per 4 weken inzamelen.
- pd-afval 1 x per 4 weken inzamelen.
- gft-afval 1 x per 2 weken inzamelen.
Deel van de bestaande
ondergrondse containers
ombouwen en geschikt
maken voor pd-afval.
Verdeling 60% van de
containers voor pd-afval
en 40% voor restafval.
Proef 3, deel ogc:
- restafval wegbrengen
naar ondergrondse
container op grotere
loopafstand van de
woning.
- Pd-afval wegbrengen
naar ondergrondse

Uitgevoerde proef met periode
Conform de omschrijving
in het Plan van Aanpak

Conform de omschrijving
in het Plan van Aanpak.
Aanvullend zijn 2 bovengrondse containers geplaatst voor huishoudens
met veel afval vanwege
kinderen in de luiers.
Conform de omschrijving
in het Plan van Aanpak
Aanvullend zijn 3 bovengrondse containers geplaatst vanwege bezwaren bij de inwoners tegen
de te grote loopafstand
voor het wegbrengen van
restafval.
Maatwerk voor gezinnen
met incontinentiemateriaal of die slecht ter been
zijn.
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Paauwenburg:
- Bachlaan
- Burg. van Woelderen-laan
- Chopinlaan
- De Savornin Lohman- laan
en omliggende straten.
Juni 2018 – juni 2019
Ritthem
Deel Oost-Souburg:
- Vesting/Bastion en omliggende straten.
- Middelburgsestraat en
Dongestraat
Februari 2018 – februari
2019

container dichtbij de
woning.
gft-afval 1 x per 2 weken
inzamelen
1 rolcontainer extra voor
pd-afval.
Proef 3 deel mc:
- restafval 1x per 4 weken inzamelen
- pd-afval 1 x per 4 weken inzamelen
- gft-afval 1 x per 2 weken inzamelen
Restafval wegbrengen
naar
(bovengrondse)
verzamelcontainer
op
grotere loofafstand van
de woning.
Proef 4:
- Rolcontainer
extra
voor pd-afval. Inzameling 1 x per 4 weken
- Rolcontainer voor restafval, inzameling 1 x
per 4 weken in het buitengebied van Ritthem.
- Restafval wegbrengen
naar verzamelcontainer
- Gft-afval 1 x per 2 weken inzamelen.

Conform de omschrijving
in het Plan van Aanpak
Aanvullend:
Maatwerk voor gezinnen
met incontinentiemateriaal of die slecht ter been
zijn.
Uitvoering:
Buitengebied van Ritthem:
- Rolcontainer extra voor
pd-afval. Inzameling 1 x
per 2 weken.
- Rolcontainer voor restafval, inzameling 1 x
per 4 weken.
- Gft-afval inzameling 1 x
per 2 weken.
Overig proefgebied:
- Restafval wegbrengen
naar verzamelcontainer
- Grijze container voor
restafval geschikt gemaakt voor pd-afval. Inzameling 1 x per 2 weken
- Gft-afval 1 x per 2 weken inzamelen.
Aanvullend
maatwerk
voor inwoners die niet in
staat zijn restafval weg te
brengen. Hier inzameling
restafval aan huis.
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Hoogbouw Boulevard

Afvalscheiding in hoog- Hoogbouwlocaties langs
bouw.
de Boulevard gaven geen
Proef 5:
medewerking aan de uit- Inpandige rolcontainer voering van deze proef
voor pd-afval.
met uitzondering van de
- Inpandige rolcontainer Sedijntoren.
voor restafval.
- Rolcontainer voor gftafval op de galerij of locatie
ondergrondse
container.
Proef 5:
Hoogbouw,
Niet uitgevoerd,
Regenboogflats Paauwen- Ondergrondse contaiburg.
ner voor pd-afval extra. Wel inpandige rolcontai- Rolcontainer voor gft- ner voor pd-afval in Anna
afval op de galerij of lo- Blamanlaan, Strandveste
catie
ondergrondse en Sedijntoren.
container.
GFT = groente-, fruit- en tuinafval
KFF = kunststof, flessen, flacons
PMD = plastic-, metaal (blik) en drankkartons
KFF+ = KFF én PMD samen (nu in communicatie als plastic verpakkingen en dranken zuivelpakken (PD-afval)
Toelichting Pilots
De gekozen scenario’s in de pilots zijn gekozen en afgestemd op het karakter en samenstelling van de wijk. De gekozen wijken kunnen als volgt worden getypeerd:
Pilot 1:

Oost-Souburg: Zeestraten, Burg. Stemerdinglaan, Schoonenburg, Bomenbuurt. Dit is een wijk met afwisselend compacte en ruime bebouwing;
Pilot 2 en 3: Rozenburg, Lammerenburg, Paauwenburg en Nollenwijk zijn ruime
woonwijken;
Pilot 4:
Ritthem: zowel een ruime woonwijk als een buitengebied;
Pilot 5:
Boulevard en Regenboogflats Paauwenburg betreft hoogbouw;
Pilot 6:
Bossenburg is een compacte woonwijk;

Gemeente Vlissingen
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Bijlage: overzicht communicatie Proef 4
Onderstaande documenten zijn gedurende de looptijd van Pilot 4 in Ritthem en Souburg (Citadel, Middelburgsestraat en Dongestraat) verstuurd. Voor de volledigheid; de bestanden zijn in
de loop van de tijd geopend in Verseon en hierdoor is de datum automatisch aangepast. Correcte data zijn echter wel vastgelegd in Verseon en vermeld in onderstaand overzicht.

Documentnummer
807005//807007
807005//808128
807005//808085
807005//812640
807005/812639

807005//812641
807005//815990

807005/815997

807005//816000

807005//824134
807005//840714
807005//1018307
807005//1088261
807005//1088358
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Bestandsnaam

Datum verzending

Informatiebrief bijeenkomst d.d.8 november Ritthem
Informatiebijeenkomst 15 november Citadel e.o.
Informatiebijeenkomst 15 november
Middelburgsestraat/ Dongestraat
Aanpassingen locaties verzamelcontainer +uitstel start proef Citadel
Aanpassingen locaties +uitstel start
proef verzamelcontainers Middelburgsestraat-Dongestraat
Informatiebrief locaties containers + uitstel start proef Ritthem
Locaties ondergrondse verzamelcontainers voor restafval in Dongestraat +
kaart 816870 met locaties
Locaties verzamelcontainers voor restafval in wijk Citadel e.o.+ kaart 816872
met locaties
Locaties verzamelcontainers voor restafval in Ritthem + kaart 816867 met locaties
Grijze rolcontainer geschikt maken voor
pd afval (Citadel)
Aanpassing inwerpklep van de verzamelcontainer Dongestraat
Bewonersbrief enquête pilot 4
Eindvragenlijst voor de afvalproef dorpskern Ritthem
Eindvragenlijst voor de afvalproef
M’Straat, D’straat en Citadel e.o.

3 november 2017
7 november 2017
7 november 2017
27 november 2017
27 november 2017

27 november 2017
7 december 2017

7 december 2017

7 december 2017

17 januari 2018
23 maart 2018
25 juni 2018
13 maart 2019
13 maart 2019

Gemeente Vlissingen

807005/1088336
807005/1091848
807005/1091967
807005//1091844

Eindvragenlijst voor de afvalproef buitengebied Ritthem
Herhaalde oproep: Eindvragenlijst over
de afvalproef buitengebied Ritthem
Herhaalde oproep: Eindvragenlijst over
de afvalproef dorpskern Ritthem
Herhaalde oproep: over de afvalproef
Souburg

13 maart 2019
28 maart 2019
28 maart 2019
28 maart 2019

Vragenlijst tussentijds
Vragenlijst eind
Nieuwsbrieven, ook algemene nb

Gemeente Vlissingen
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Evaluatie proef hoogbouw inzameling GFT-afval en PD-afval
Proef 5 Hoogbouw
Gemeente Vlissingen

Doss. no. 18CC147
Tilburg, 14 augustus 2019
De AfvalSpiegel
Kraaivenstraat 21-15
Postbus 10311
5000 JH Tilburg
Tel:
085-7731995
E-mail: info@deafvalspiegel.nl
Website: www@deafvalspiegel.nl
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1. Inleiding
Gemeente Vlissingen houdt diverse afvalproeven om te komen tot minder restafval en meer afvalscheiding. Dit aansluitend aan het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP) waarin de overheid
koerst op maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020 en 75% hergebruik. Het doel
van de overheid is om te komen tot een volledig circulaire economie. Om het landelijke beleid te
implementeren in gemeente Vlissingen heeft het college op 15 november 2016 een plan van
aanpak vastgesteld. In het Plan van Aanpak Afvalbeleidsplan Vlissingen 2017 – 2020 (723428)
staat dat de gemeente start met een proefperiode voorafgaand aan de definitieve keuzes op het
gebied van afvalinzameling, -scheiding en -verwerking. In het Plan van Aanpak staat dat in de
proefperiode diverse alternatieve inzamelmiddelen en – methoden worden uitgeprobeerd in diverse wijken van Vlissingen.
De resultaten van de proeven, genoemd in het Plan van Aanpak, vormen de basis voor de totstandkoming van een definitief afvalbeleidsplan voor de gemeente Vlissingen. Iedere proef
duurt een jaar. Op basis van een evaluatie wordt een definitief afval-en grondstoffenbeleid opgesteld gericht op minder restafval en meer hergebruik van waardevolle grondstoffen. In het
Plan van Aanpak zijn 5 afvalproeven benoemd. Ieder proefgebied is gekozen op basis van vergelijkbaarheid met andere delen van gemeente Vlissingen.
Deze rapportage bevat informatie over de proef in de hoogbouw. Hier zijn inpandige PD-containers geplaatst voor het aanbieden van PD-afval. Het bewonersonderzoek aan het eind van de
proefperiode heeft weinig respons opgeleverd. Ook ontbreken gedetailleerde inzamelcijfers uit
dit proefgebied. In deze rapportage staat een indicatie van de uitkomst van deze proef.
Deze evaluatie heeft de volgende opbouw:
- Hoofdstuk 2: Achtergrond en verantwoording;
- Hoofdstuk 3: De veranderingen voor de inwoners;
- Hoofdstuk 4: De ervaringen van de inwoners met de afvalproef;
- Hoofdstuk 5: Effect op scheidingsrendement;
- Hoofdstuk 6: De kosten;
- Hoofdstuk 7: Conclusies.
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2. Achtergrond en verantwoording
Het Plan van Aanpak Afvalbeleidsplan Vlissingen 2017 – 2020 is de basis voor de uitvoering
van de proeven. In een proef wordt op kleine schaal (wijkniveau) een scenario uitgeprobeerd
met als doel de hoeveelheid restafval terug te dringen en de scheidingsbereidheid van inwoners
te verhogen. Afgestemd op een specifiek gebied of wijk in de gemeente.
Om de ontwikkelingen van de hoeveelheid restafval en gescheiden afvalstromen in kaart te kunnen brengen wordt een sorteeranalyse uitgevoerd. De gegevens van deze analyse dienen als
nulmeting voor de proef. Gedurende de proefperiode wordt de ontwikkeling van de hoeveelheid
restafval en gescheiden afvalstromen gemeten en geanalyseerd.

2.1

Afvalproeven

Conform het Plan van Aanpak wordt bij de afvalproeven ingezet op maatwerk per wijk, gericht
op:
- meer scheiding van plasticverpakkingen en drank- en zuivelpakken (pd-afval) door het beschikbaar stellen van een derde rolcontainer, uitbreiding van het aantal ondergrondse containers voor pd-afval en/ of het geschikt maken van bestaande ondergrondse containers voor
pd-afval;
- meer scheiding van groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) door het teruggeven van de rolcontainer voor gft-afval in wijken die daar geschikt voor zijn en het plaatsen van een voorziening
voor de inzameling van gft-afval in de hoogbouw en inwoners de mogelijkheid bieden een
grote of extra container voor gft-afval aan te vragen;
- omgekeerd inzamelen door het restafval te laten wegbrengen naar een verzamelcontainer in
plaats van het aan huis op te halen. Tegelijkertijd verhogen van de service voor het inzamelen van gft-afval en pd-afval;
- motiveren van inwoners en de scheidingsbereidheid verhogen van de inwoners door ze te
betrekken bij de vaststelling van de proef en de plannen van de gemeente. Dit door het opstellen van communicatie-uitingen over het doel van de proef, de scheidingsdoelstelling, de
inzamelmiddelen en voor het bekend maken van de locatie van ondergrondse containers. Inwoners krijgen ook de mogelijkheid over aanvullende inzamelmiddelen te beschikken als
daar redenen voor zijn.
In het Plan van Aanpak zijn de proeven benoemd met daarbij het proefgebied. De proefgebieden sluiten zoveel mogelijk aan op bestaande inzamelroutes voor de vergelijkbaarheid van de
inzamelresultaten en sorteeranalyses.
Evaluatie proef
Voorafgaand aan de proef zijn afspraken gemaakt over de monitoring en het meten van de effecten op de prestatiegebieden service, milieu en kosten.
1. De service aan de inwoners; hoe makkelijk is het om afval aan te bieden en wat vinden de
inwoners ervan. Deze laatste informatie is afkomstig uit 2 bewonersonderzoeken. 1 halverwege de proef en de 2e aan het einde van de proef.
2. Milieu ofwel het scheidingsrendement; wat zijn de ingezamelde hoeveelheden en hoe wordt
het afval gescheiden. Dat wordt geanalyseerd aan de hand van een sorteeranalyse voorafgaand aan de proef en tijdens de proef.
3. De kosten en besparingen; dit zijn de kosten in de proef in vergelijking met de kosten voorafgaand aan de proef.
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Aantallen
Het aantal adressen in de hoogbouw dat deelneemt aan de proef is afkomstig uit de bestanden
van Stadsbeheer. Het aantal inwoners is afkomstig van gemeente Vlissingen. Het betreft 131
woningen en 259 inwoners. Het betreft 3 wooncomplexen, te weten: Strandveste, Sardijntoren
en Anna Blamanlaan.
In de J. de Moorstraat zijn 96 studentenkamers en in de Adriaen de Coortelaan 208 kamers.
Inzamelcijfers
In dit proefgebied zijn geen gedetailleerde inzamelcijfers beschikbaar. Het wooncomplex aan de
Anna Blamanlaan maakt gebruik van ondergrondse containers. Op de andere twee locaties
staan inpandige containers. Deze containers worden in een route ingezameld. Van de inzamelcijfers zijn alleen indicaties bekend.
Ervaringen bewoners
Ten behoeve van de evaluatie is aan het eind van de proef een vragenlijst verstuurd voor het
meten van de tevredenheid. De respons op de vragenlijst was minder dan 25%. Daardoor kunnen geen betrouwbare uitspraken gedaan worden over de tevredenheid van de inwoners.
Studentenwoningen
Ook bij de studentenwoningen is een vragenlijst uitgezet voor het meten van de ervaringen over
de gescheiden afvalinzameling. De respons is dusdanig laag dat daar geen uitspraken over gedaan kunnen worden. In samenwerking met Hogeschool Zeeland wordt later in 2019 aandacht
besteed aan de evaluatie van de afvalinzameling bij de studenten.
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3. Veranderingen voor de inwoners
3.1

Uitvoering van proef 5 hoogbouw

In de periode van mei 2018 tot en met april 2019 is de proef met de gescheiden inzameling van
rest- en pd-afval in de hoogbouw uitgevoerd onder alle 131 huishoudens (259 inwoners).
Voorafgaand én tijdens de proef maakten de inwoners in dit gebied gebruik van een inpandige
container voor restafval.

3.2
-

3.3

Wat is veranderd voor inwoners van het proefgebied?
De inwoners brengen het restafval nog steeds naar de inpandige container voor restafval.
Voor het PD-afval maken de inwoners nu gebruik van 1 of meer rolcontainers voor PD-afval
die in de containerruimte staan.
De inzameling van alle andere afvalstromen is niet gewijzigd.

Communicatie voorafgaand en tijdens de proef

Communicatie is een belangrijk ondersteunend instrument geweest om de inwoners te informeren over de veranderingen. Daarnaast is de communicatie gericht op het creëren van draagvlak
voor het wegbrengen van restafval en het gebruik van de PD-container en het daardoor bijdragen aan een beter scheidingsgedrag en vermindering van de hoeveelheid restafval.
De belangrijkste communicatie-acties benoemen we hier:
Communicatiecampagne Afval apart, gewoon doen!
In 2017 is gestart met een algemene communicatiecampagne voor alle inwoners van Vlissingen om meer aandacht
te vragen voor afvalscheiding. De campagne heeft als titel:
Afval apart, gewoon doen!
Aansluitend aan de eerste nieuwsbrief is wekelijks op de gemeentepagina in de Blauw Geruite Kiel een thema uitgelicht waarin aandacht is besteed aan
een bepaalde afvalstroom. Zo zijn de volgende thema’s behandeld:
1. GFT-afval.
2. PD-afval.
3. Oud papier en karton.
4. Glas, textiel en frituurvet.
5. Kleine elektrische apparaten.
6. Bruikbare huishoudelijke apparaten.
7. Grof afval.
8. Kca.
Digitale ondersteuning
- Op de website van de gemeente Vlissingen is een speciale pagina ingericht met alle informatie over de proef en antwoorden op veel gestelde vragen.
- Er is een speciaal emailadres aangemaakt om vragen te stellen.
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3.4

Werven van wooncomplexen voor de afvalproef

De hoogbouw ligt verspreid door Vlissingen en is in particulier of in eigendom van Lescaut, de
woningcorporatie In veel wooncomplexen met woningeigenaren is een Vereniging van Eigenaren actief. Daarnaast is op twee plaatsen in de stad een campus voor studenten. Voor het werven van deelnemers zijn door Stadsbeheer diverse acties ondernomen.
Aanschrijven van Verenigingen van Eigenaren
Via de Kamer van Koophandel zijn adressen gevonden van Verenigingen van Eigenaren
(VvE’s) van wooncomplexen verspreid door de stad. Deze VvE’s zijn vervolgens aangeschreven met het verzoek deel te nemen aan de proef met afvalscheiding in de hoogbouw. De brief
heeft geleid tot diverse huisbezoeken door medewerkers van Stadsbeheer. Na uitleg van de bedoeling van de proef en de vraag om deelname is op 3 plaatsen in de stad positief gereageerd.
Dat is in Strandveste, de Sardijntoren en de Anna Blamanlaan.
Vragen om medewerking bij Lescaut
Vanuit Stadsbeheer is mondeling en schriftelijk en op verschillende niveaus in de organisatie
van ‘L Escaut contact gezocht met de vraag om medewerking voor het organiseren van de afvalscheiding in hoogbouwcomplexen in de stad. Dit heeft niet geleid tot het gewenste resultaat.
Studentencampussen
In de J. de Moorstraat en in de Adriaen de Coortelaan is een campus gevestigd voor studenten.
De J. de Moorstraat wordt over het algemeen bewoond door buitenlandse studenten die voor
kortere of langere tijd in Vlissingen verblijven voor studie aan de Hogeschool Zeeland (HZ). In
de Adriaen de Coortelaan wonen meestal Nederlandse studenten van de HZ.
In het kader van verduurzaming van de eigen organisatie heeft HZ het Green Office opgericht.
Een van de onderwerpen is het scheiden van afval bij HZ, maar ook bij de studenten. Green Office van HZ, de verhuurders en een groep studenten heeft met Stadsbeheer samengewerkt om
de afvalscheiding mogelijk te maken bij de campussen. De studenten organiseerden een workshop om ook de andere studenten te informeren over de nootzaak van afval scheiden in de studentenkamers. Voorafgaand aan de workshop heeft de wethouder uitleg gegeven over afvalscheiding in Vlissingen. Na afloop van de workshop van de studenten heeft de wethouder de
afvalcontainers voor gescheiden afval officieel in gebruik gesteld.
Voorheen werd alleen restafval ingezameld bij de studenten. Nu staan bij beide campussen
containers voor GFT-afval, papier en karton, PD-afval, glas en restafval.
Zoals aangegeven in hoofdstuk 2 volgt de evaluatie van de studentenwoningen.
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4. De ervaringen van de inwoners met de afvalproef
De ervaringen van de inwoners is gemeten na afloop van de proef. De respons op de vragenlijst
aan de driehoogbouwcomplexen is 24%. Dat is onvoldoende om betrouwbare uitspraken te
kunnen doen. In dit hoofdstuk staan de rapportcijfers voor de verschillende afvalstromen en de
antwoorden over de toekomstige afvalinzameling in Vlissingen. Dit geeft een indicatie wat de
inwoners ervan vinden.
Gemiddeld rapportcijfer voor verschillende afvalstromen
Restafval

8,7

Plastic verpakkingen en drank- en zuivelpakken

7,7

Papier

8,9

Glas

6,7

Textiel

6,9

Grof afval op milieustraat

7,4

Toekomstige afvalinzameling
In de enquête is inwoners gevraagd mee te denken over de toekomstige afvalinzameling.
Belangrijk aspect voor afvalscheiding; milieu service of kosten
- 50% van de inwoners vindt het belangrijk dat de inzameling goed is voor het milieu.
- 33% vindt hoge service belangrijk.
- 17% vindt lage kosten het belangrijkste.
Toekomstig inzamelsysteem voor papier
- 81% brengt liever het oud papier weg naar een container in of bij het wooncomplex.
- De overige antwoorden zijn uiteenlopend van een container van de gemeente en ook papier
aanbieden bij een vereniging.
Betalen per aanbieding
In sommige gemeenten betalen inwoners voor iedere keer dat ze hun restafval naar een verzamelcontainer in de wijk wegbrengen. Door al het afval goed te scheiden blijft er minder restafval
over. Hoe minder vaak zij restafval aanbieden, hoe minder zij per jaar betalen aan afvalstoffenheffing. Inwoners die meer afval hebben, betalen dan ook meer. Op deze manier hebben inwoners zelf invloed op de hoogte van hun heffing. In de enquête is gevraagd of inwoners voor een
systeem zijn waarbij voor elke aanbieding van het restafval betaald moet worden.
In de enquête is gevraagd of inwoners voor een systeem zijn waarbij voor elke aanbieding van
het restafval betaald moet worden. 81% is tegen dit systeem.
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5. Effect op scheidingsrendement
Het effect op het scheidingsrendement kan worden vastgesteld door de nul- en de effectsituatie
met elkaar te vergelijken. De effectsituatie is de proefperiode van mei 2018 t/m april 2019. De
nul-situatie is dezelfde periode van het jaar daarvoor.

5.1

Ingezamelde hoeveelheden

Restafval en PD-afval
Anna Blamanlaan
In de Anna Blamanlaan wordt het restafval aangeboden in een ondergrondse container. Deze
container is gewogen vanaf het begin 2019. Dit levert geen informatie op over het afvalaanbod
van de inwoners van de Anna Blamanlaan. De Anna Blamanlaan ligt in de proefwijk Rosenburg.
De inwoners uit deze wijk die teveel restafval hebben brengen ook restafval weg naar deze ondergrondse container. Daarom is van Anna Blamanlaan geen informatie beschikbaar over het
aanbod restafval.
De PD-container in Anna Blamanlaan wordt aangeboden samen met de andere PD-containers
in Rosenburg. Daarom is geen informatie beschikbaar over ingezamelde hoeveelheden PD-afval uit Anna Blamanlaan.
Sardijntoren en Strandveste
Bij deze 2 wooncomplexen wordt het restafval en PD-afval ingezameld met inpandige verzamelcontainers. Het restafval is niet gewogen in de periode voorafgaand aan de proef. Toen was
nog niet bekend welke hoogbouw zou deelnemen aan de proef.
Gedurende de proef is het restafval ook niet gewogen. De inpandige containers kunnen niet gewogen worden door een voertuig met weegmechanisme.
Het PD-afval staat eveneens inpandig. Dit zijn rolcontainers die ook in de proefwijken Rosenburg, Lammerenburg en Paauwenburg rc worden gebruikt. Deze PD-containers zijn incidenteel
gewogen. Op basis van deze weegcijfers is de inschatting dat jaarlijks 13 kg PD-afval per inwoner per jaar wordt aangeboden. Dit is een vergelijkbare hoeveelheid met het aanbod PD-afval in
de Burgemeester Stemerdinglaan. Het is veel minder PD-afval dan is aangeboden in de andere
proefgebieden. In Rosenburg en Lammerenburg is het aanbod PD-afval 21 kg per inwoner per
jaar en in Paauwenburg rc is het 19 kg. Het meeste PD-afval wordt aangeboden in Ritthem en
Oost-Souburg met 27 kg per inwoner per jaar.
GFT-afval
Bij de hoogbouw wordt GFT-afval niet gescheiden ingezameld.

5.2

Aandeel herbruikbare afvalstromen in restafval

Met behulp van een sorteeranalyse voor de start en tijdens de proef kan worden vastgesteld in
welke mate herbruikbare afvalstromen nog in het restafval voorkomen. Het verschil in scheidingsgedrag wordt vastgesteld aan de hand van de hoeveelheid aangeboden restafval voorafgaand aan de proef en tijdens de proef. Van dit proefgebied zijn geen inzamelcijfers beschikbaar voor de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar. Daardoor is het niet mogelijk om verschil in scheidingsgedrag weer te geven.

Gemeente Vlissingen
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6. Kosten
In dit hoofdstuk staan de kosten van het inzamelen van restafval, GFT-afval en PD-afval gedurende de proef en in vergelijking met de periode voorafgaand aan de proef.

6.1

Besparingen op verwerkingskosten

De besparingen op de verwerkingskosten zijn niet weer te geven. Zoals in het vorige hoofdstuk
is vastgesteld is niet bekend of het restafval door de inwoners beter is gescheiden dan voorheen. Vanwege het ontbreken van deze informatie kunnen geen besparingen op verwerkingskosten worden berekend.

6.2

Inzamelkosten

Bij de inzamelkosten is het uitgangspunt dat de kosten van het inzamelsysteem voorafgaand
aan de proef de nul situatie is. Voorafgaand aan de proef werd het restafval eveneens inpandig
of met ondergrondse containers ingezameld. Dat is in de proefperiode niet veranderd.
Het PD-afval werd door de inwoners naar een ondergrondse container bij de supermarkt gebracht. In de proef maken de inwoners van de Strandveste en Sardijntoren gebruik van inpandig geplaatste rolcontainers van 240 liter die 2 keer per week worden geledigd. De Anna
Blamanlaan ligt in de proefwijk Rosenburg. Daar wordt de rolcontainer voor PD-afval in de route
van overig Rosenburg leeggemaakt.
De extra inzamelkosten zijn het leegmaken van de rolcontainers voor PD-afval in de Strandveste en Sardijntoren. De kosten hiervan bedragen € 558 op jaarbasis.
Proef 5: Hoogbouw met PD-rolcontainers
Extra inzamelkosten
5 rolcontainers 2 x pw leegmaken
Extra inzamelkosten proef 5 hoogbouw
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kosten in €
558
558
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7. Conclusies
7.1

Ervaringen inwoners proefwijk

De respons op het bewonersonderzoek is zo laag dat geen betrouwbare uitspraken gedaan
kunnen worden over de ervaringen van de inwoners.
De inwoners die de vragenlijst hebben ingevuld zijn tevreden over het inzamelen van alle afvalstromen. Het hoogste rapportcijfer krijgt de inzameling van restafval en GFT-afval beide met
een 7,7. De inzameling van PD-afval krijgt een 7,5. Papier en glas krijgen beide een 6,8, textiel
een 6,6 en het grof afval op de milieustraat een 7,3.

Toekomstige afvalinzameling
In de enquête is inwoners gevraagd mee te denken over de toekomstige afvalinzameling.
Belangrijk aspect voor afvalscheiding; milieu service of kosten
- 36% van de inwoners vindt het belangrijk dat de inzameling goed is voor het milieu.
- 46% vindt lage kosten het belangrijkste.
- De overige inwoners hebben geen mening.
Toekomstig inzamelsysteem voor rest- en pd-afval
1. Bij optie 1 brengen inwoners zowel het restafval als het pd-afval naar een (duo) ondergrondse
container. 64% kiest voor deze optie: zowel restafval als pd-afval wegbrengen.
2. In optie 2 brengen inwoners het restafval naar een (ondergrondse) verzamelcontainer en
gebruiken inwoners voor het PD-afval een rolcontainer aan huis. De pd-container wordt 1
keer per 2 weken geleegd. 22% ziet liever optie 2: restafval wegbrengen en container voor
pd-afval aan huis.
Toekomstig inzamelsysteem voor papier
- 37% brengt liever het oud papier zelf weg naar een container van gemeente in de wijk.
- 24% wil een rolcontainer aan huis, 1 x per 4 weken legen.
- 19% maakt liever gebruik van een container van een vereniging waar het papier gebracht
kan worden.
Toekomstige afvalinzameling:
Belangrijk aspect voor afvalscheiding
- 36% van de inwoners vindt het milieu het belangrijkste aspect bij afvalscheiding.
- 46% kiest voor de lage kosten voor de inwoner. De overige inwoners hebben geen mening.
-

64% van de inwoners wil zowel het restafval als het PD-afval wegbrengen naar een ondergrondse container en geen PD-container aan huis.
22% kiest voor een PD-container aan huis.

Keuze inzamelwijze papier
- 37% brengt liever het oud papier zelf weg naar een container van gemeente in de wijk.
- 24% wil een rolcontainer aan huis, 1 x per 4 weken legen.
- 19% maakt liever gebruik van een container van een vereniging waar het papier gebracht
kan worden.
Gemeente Vlissingen
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Betalen per aanbieding
- 75% is tegen een systeem waarbij moet worden betaald per aanbieding, met name vanwege angst voor afvaldumpingen.

7.2
-

7.3

Scheidingsrendement
Het scheidingsrendement is niet weer te geven omdat geen inzamelcijfers bekend zijn van
het proefgebied.

Kosten

Verwerkingskosten en opbrengsten
- Vanwege het ontbreken van inzamelcijfers zijn geen besparingen op verwerkingskosten voor
restafval of opbrengsten voor PD-afval weer te geven.
Inzamelkosten
- De inzamelkosten zijn € 558 hoger dan in de periode voorafgaand aan de proef vanwege het
2 keer per week leegmaken van de PD-containers in Strandveste en Sardijntoren.
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Bijlage: overzicht afvalproeven
In de eerste kolom van de tabel staat het proefgebied, in de tweede kolom de beschrijving van
de proef volgens het Plan van Aanpak en in de derde kolom de daadwerkelijke uitvoering van de
proef. Bij de vaststelling van het Plan van Aanpak werd de afvalstroom pd-afval aangeduid als
KFF+. In de tabel is uitgegaan van pd-afval.
PILO
T

MAATREGEL

START

WIJK/GEBIED

AL BESTAAND

Uitvoering

1

Bestaande

Juli

Oost-Souburg:

Restafval: kliko (ha-

Juni ’18 t/m mei ‘19

- Zeewijksingel en

len)

omliggende

1x p/2 wk

Uitgevoerd

ondergrondse

container ombouwen naar 2

t/m

dec. ‘16

inworpen:
naast restafval ook KFF+

conform

Test-op-

ten

Papier/glas/textiel

de omschrijving in het

stelling

- Burg. Stemer-

(brengen) in onder-

Plan van Aanpak

dinglaan

grondse

Kliko restafval verdwijnt.

-

Molenweg

Restafval, KFF+ wegbren-

omliggende

gen

ten

naar

stra-

ondergrondse

container

en

bij supermarkt en op

stra-

strategische locatie.

container
GFT wordt gehaald
1x/2 wk

2

1 kliko extra voor KFF+.
KFF+

wordt

Juni ‘17

Rozenburg

GFT en Restafval:

Lammerenburg

kliko

gehaald

1x/mnd.

(halen)

Mrt ’18 t/m febr ‘19

Pa-

pier/glas/textiel

Conform de omschrij-

(brengen) in onder-

ving in het Plan van

grondse

Aanpak.

container

Inzamelfrequentie restafval

op strategische lo-

van 1x/2 wk naar 1x/mnd.

catie.

Aanvullend:
2 bovengrondse containers geplaatst voor
huishoudens met veel
afval vanwege kinderen in de luiers.
Maatwerk voor gezinnen met incontinentiemateriaal of die
slecht ter been zijn.

3

1 kliko extra voor KFF+.
KFF+

wordt

1x/mnd.
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gehaald

Juli ‘17

Paauwenburg:

GFT en Restafval:

- Bachlaan

kliko (halen);

Juni ’18 t/m mei ‘19

- Burg. van Woel-

Conform de omschrij-

deren-laan

ving in het Plan van

- Chopinlaan

Aanpak

13

Inzamelfrequentie restafval

- De Savornin Loh-

Papier/glas/textiel

Aanvullend:

van 1x/2 wk naar 1x/mnd.

man- laan

(brengen) in onder-

Maatwerk voor gezin-

en

grondse

nen met incontinen-

omliggende

straten.

container

bij supermarkt.

tiemateriaal of die

Daarnaast ook ha-

slecht ter been zijn.

len papier door vereniging.
GFT wordt gehaald 1x/2 wk.

Juli ‘17

Paauwenburg:

Restafval:

- Verdilaan

grondse

Deel van de bestaande on-

- Rossinilaan

(brengen);

Conform de omschrij-

dergrondse

en

Papier/glas/textiel

ving in het Plan van

(brengen) in onder-

Aanpak

containers

wordt omgebouwd van rest-

omliggende

straten.

onder-

Okt ’18 t/m mei ’19

container

afval naar KFF+. Hierdoor

grondse

staan er in de wijk verhou-

bij supermarkt.

Aanvullend zijn 3 bo-

dingsgewijs 60% KFF+-con-

Daarnaast ook ha-

vengrondse contai-

tainers en 40% restafval.

len papier door ver-

ners geplaatst van-

eniging

wege bezwaren bij de

Grotere loopafstand voor

container

bij

laag-

bouw.

inwoners tegen de te

brengen restafval.

grote loopafstand
voor het wegbrengen
van restafval.
Maatwerk voor gezinnen met incontinentiemateriaal of die
slecht ter been zijn.

4

GFT wordt gehaald 1x/2 wk/

Aug. ‘17

Ritthem
Deel

1 kliko extra voor KFF+;
KFF+

wordt

gehaald

1x/mnd.
Nieuwe bovengrondse container voor Restafval.

len);

Buitengebied van Rit-

GFT wordt gehaald

them:

- Vesting/Bastion

1x/2 wk/

- Rolcontainer extra

omliggende

voor pd-afval. Inza-

straten

KFF/Pa-

-

pier/glas/textiel

Middelburgse-

straat

meling 1 x per 2

(brengen) in ondergrondse

weken.
- Rolcontainer

voor

container

restafval, inzame-

op strategische lo-

ling 1 x per 2 we-

Inzamelfrequentie restafval

catie.

ken.

van 1x/2 wk naar 1x/mnd.

Daarnaast ook ha-

Vergroten loopafstand tot
container Restafval
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Febr ’18 t/m jan ‘19

burg:
en

Oost-Sou-

Restafval: kliko (ha-

- Gft-afval

inzame-

len papier door ver-

ling 1 x per 2 we-

eniging.

ken.
Overig proefgebied:
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- Restafval wegbrengen naar verzamelcontainer
- Grijze

container

voor restafval geschikt

gemaakt

voor pd-afval. Inzameling 1 x per 2
weken
- Gft-afval 1 x per 2
weken inzamelen.
Aanvullend maatwerk
bij 2 adressen die niet
in staat zijn restafval
weg te brengen. Hier
inzameling restafval
aan huis.

5

Inpandige rolcontainer voor

Nov. ‘17

KFF/PMD.

Hoogbouw Boule-

Restafval inpandige

??

vard

rolcontainer.

Hoogbouwlocaties

Papier/glas/textiel

langs de Boulevard

Inpandige rolcontainer voor

(brengen) in onder-

gaven geen mede-

Restafval.

grondse

werking aan de uit-

container

1 kliko GFT extra op galerij

bij supermarkt en op

voering van deze

of

strategische locatie.

proef met uitzonde-

locatie

ondergrondse

container.

ring van de Sedijntoren.
Gft-container is niet
geplaatst vanwege
bezwaren bewoners.

Nieuwe ondergrondse con-

Nov. ‘17

Hoogbouw

Restafval in onder-

Niet uitgevoerd,

tainer met gescheiden in-

Regenboogflats

grondse

worp KFF+

Paauwenburg.

pier/glas/textiel

Wel inpandige rolcon-

Pa-

(brengen) container

tainer voor pd-afval in

1 kliko GFT extra op galerij

bij supermarkt en op

Anna Blamanlaan,

of

strategische locatie.

Strandveste.

locatie

ondergrondse

container
Geen gft-container
vanwege bezwaren
bewoners.

6

Ondersteuning burgerinitia-

1e

kwartaal

tief, gericht op terugdringen

2017

Bossenburg

Separaat uitgevoerd

illegaal geplaatst afval in de

Gemeente Vlissingen
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wijk en gescheiden inzameling zwerfafval (zgn. Containerdag)

GFT
KFF
PMD
KFF+

= groente-, fruit- en tuinafval
= kunststof, flessen, flacons
= plastic-, metaal (blik) en drankkartons
= KFF én PMD samen

Toelichting Pilots
De gekozen scenario’s in de pilots zijn gekozen en afgestemd op het karakter en samenstelling van de wijk. De gekozen wijken kunnen als volgt worden getypeerd:
Pilot 1:

Oost-Souburg: Zeestraten, Burg. Stemerdinglaan, Schoonenburg, Bomenbuurt. Dit is een wijk met afwisselend compacte en ruime bebouwing;
Pilot 2 en 3: Rozenburg, Lammerenburg, Paauwenburg en Nollenwijk zijn ruime
woonwijken;
Pilot 4:
Ritthem: zowel een ruime woonwijk als een buitengebied;
Pilot 5:
Boulevard en Regenboogflats Paauwenburg betreft hoogbouw;
Pilot 6:
Bossenburg is een compacte woonwijk;

16
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Bijlage: overzicht communicatie
Onderstaande documenten zijn gedurende de looptijd van Pilot 1 Burgemeester Stemerdinglaan eo met duo ondergrondse containers verstuurd.
Voor de volledigheid; de bestanden zijn in de loop van de tijd geopend in Verseon en hierdoor is
de datum automatisch aangepast. Correcte data zijn echter wel vastgelegd in Verseon en vermeld in onderstaand overzicht.

Documentnummer
1010530// 1010531
1010530// 1010553
1010530// 1100168

Gemeente Vlissingen

Bestandsnaam
Bewonersbrief OGC hoek Burg. Stemerdinglaan/ Irenestraat
Bewonersbrief duo OGC Burg. Stemerdinglaan
Eindvragenlijst

Datum verzending
24 mei 2018
24 mei 2018
30 april 2019
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Enquête afvalscheiding hoogbouw gemeente Vlissingen
Gemeente Vlissingen is begin 2018 gestart met diverse afvalproeven om herbruikbaar afval te scheiden en minder restafval over te houden. Voor u als bewoner van de hoogbouw zijn er verschillende
manieren om uw afval gescheiden weg te gooien.
Of u brengt uw restafval en uw plastic verpakkingen en drank- en zuivelpakken (pd-afval) weg naar een
ondergrondse container in de omgeving van uw woning. Of in uw wooncomplex staan inpandige containers voor restafval en/ of (pd-afval). Daarnaast gooit u papier, glas en textiel in een ondergrondse
container.
De gemeente Vlissingen is niet alleen benieuwd naar uw ervaringen met de gescheiden afvalinzameling, maar ook hoe u denkt over de toekomstige inzameling in Vlissingen. Daarom vragen wij u deze
vragenlijst in te vullen.
De AfvalSpiegel uit Tilburg voert dit onderzoek uit namens gemeente Vlissingen. Zij behandelen uw
gegevens vertrouwelijk en uw deelname is anoniem. De meeste vragen kunt u eenvoudig beantwoorden door het vakje te kiezen voor uw antwoord. Wilt u zelf een antwoord of toelichting invullen dan kan
dit kort en bondig op de daarvoor bestemde ruimte.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Ervaringen met het wegbrengen van pd-afval en restafval

U gaat naar de verzamelcontainer in uw wooncomplex voor het wegbrengen van uw restafval en uw
pd-afval, of u gooit uw restafval en/ of uw pd-afval in een ondergrondse container. De gemeente is
benieuwd hoe vaak u het restafval en pd-afval wegbrengt.
1

2

1
8

Hoe vaak brengt u pd-afval en / of restafval naar de container in uw wooncomplex of naar
de ondergrondse container?
Pd-afval

Restafval

Meerdere keren per week

O

O

1 keer per week

O

O

1 keer per 2 weken

O

O

1 keer per 3 weken

O

O

1 keer per 4 weken

O

O

Minder dan 1 keer per 4 weken

O

O

Nooit

O

O

Voert u het restafval ook wel eens op een andere wijze af dan via de container in uw
wooncomplex of naar de ondergrondse container in de buurt? (meerdere antwoorden mogelijk )
O Ja, ik breng het naar een ondergrondse container (bijvoorbeeld bij de supermarkt).
O Ja, ik breng het naar de milieustraat.
O Ja, ik neem het mee naar werk, familie of vrienden (elders).
O Ja, ik gooi het in een openbare prullenbak.
O Ja, anders, namelijk:
O Nee.
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3

Voert u het pd-afval ook wel eens op een andere wijze af dan via de container in uw
wooncomplex of naar de ondergrondse container in de buurt? (meerdere antwoorden mogelijk )
O Ja, ik breng het naar een ondergrondse container (bijvoorbeeld bij de supermarkt).
O Ja, ik breng het naar de milieustraat.
O Ja, ik neem het mee naar werk, familie of vrienden (elders).
O Ja, ik gooi het in een openbare prullenbak.
O Ja, anders, namelijk:
O Nee.

4

Gooit u weleens restafval in de container voor pd-afval?
O Ja, dat doe ik vaak.
O Ja, per abuis is dat weleens gebeurd.
O nee, dat doe ik nooit
Eventuele toelichting:
…………………………………………………………………………………………………………..

Ervaringen met het scheiden van afval
5

6

Bent u de volgende afvalsoorten beter gaan scheiden sinds u het pd-afval kunt scheiden?
Ja, ben ik beter
gaan scheiden

Nee, ben ik niet beter gaan scheiden

Hield ik al gescheiden

Papier

O

O

O

Plastic verpakkingen
en drank- en zuivelpakken

O

O

O

Glas

O

O

O

Textiel

O

O

O

Grof afval op milieustraat

O

O

O

Is het voor u duidelijk welk afval wel en niet bij het pd-afval hoort?
Is duidelijk

Is meestal duidelijk

Is niet duidelijk

Plastic verpakkingen

O

O

O

Drank- en zuivelpakken

O

O

O

Enquête afvalscheiding
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Rapportcijfer afvalinzameling
7

Welk rapportcijfer geeft u voor de manier waarop de volgende soorten afval weg kan
brengen?
rapportcijfer 1 t/m
10
Restafval
Plastic
verpakkingen
drank- en zuivelpakken

en

Papier
Glas
Textiel
Grof afval op milieustraat

Toekomstige afvalinzameling in Vlissingen

De gemeente Vlissingen wil toe naar minder restafval. Wilt u met ons meedenken over de toekomstige afvalinzameling in Vlissingen? Welk toekomstig inzamelsysteem heeft uw voorkeur?
8

Wat vindt u het belangrijkste als het gaat om de afvalinzameling? (slechts 1 antwoord is
mogelijk)
o
o
o
o

9

Lage kosten voor de inwoner (afvalstoffenheffing).
Hoge service (gemak).
Goed voor het milieu.
Weet niet/ geen mening.

Welke inzamelwijze voor papier en karton heeft uw voorkeur?
o
o
o
o
o
o

Los, gebundeld of in dozen aan huis, waarbij het 1 keer per 4 weken wordt opgehaald.
Zelf wegbrengen naar een verzamelcontainer van een vereniging. (De vereniging krijgt
hier een vergoeding voor.)
Zelf wegbrengen naar een verzamelcontainer in de wijk van de gemeente.
In een container bij u in het wooncomplex. Dit kan ook gedaan worden door een vereniging die hier een vergoeding voor ontvangt.
Anders, namelijk:
Weet niet/ geen mening.

Afvalstoffenheffing

U biedt het restafval aan in uw wooncomplex of in een ondergrondse container in de omgeving van uw
wooncomplex. In sommige gemeenten betalen inwoners voor iedere keer dat ze hun restafval naar een
ondergrondse container in de wijk wegbrengen. Door al het afval goed te scheiden blijft er minder restafval over. Hoe minder vaak zij restafval aanbieden, hoe minder zij per jaar betalen aan afvalstoffenheffing. Inwoners die meer afval hebben, betalen dan ook meer. Op deze manier hebben inwoners zelf
invloed op de hoogte van hun heffing.
De gemeente is benieuwd hoe u over zo’n systeem denkt.
2
0
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Bent u voor een systeem waarbij u voor elke aanbieding van uw restafval betaalt?
o
o
o

Ja.
Nee.
Weet niet / geen mening.

Eventuele toelichting:
………..........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………..
11

Heeft u nog ideeën ter verbetering van de afvalinzameling in Vlissingen of in uw wijk?
……..............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………….

Achtergrondkenmerken
12

Wat is uw leeftijd?
O Jonger dan 25 jaar.
O 25 tot en met 44 jaar.
O 45 tot en met 64 jaar.
O 65 jaar en ouder.

13

Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden?
O 1 persoon.
O 2 personen.
O 3 personen.
O 4 of meer personen.
Hartelijk dank voor uw medewerking!

Enquête afvalscheiding
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1. Een toekomst zonder afval……?
Een toekomst zonder afval is eigenlijk niet voor te stellen. Zolang er leven is op aarde zal er afval zijn.
Desondanks heeft de landelijke overheid de trend ingezet om te werken aan een toekomst zonder
afval. In het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP2) staan concrete doelstellingen voor
gemeenten.
De vraag of een toekomst zonder afval haalbaar is, hangt samen met de definitie van het begrip
Afval.
In de Wet Milieubeheer, kaderrichtlijn Afvalstoffen is te vinden wat er onder het begrip Afval wordt
verstaan. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen Afval en Grondstof. Ook wordt aangegeven
wanneer een afvalstof geen afvalstof meer is, namelijk “Een afvalstof die voldoet aan de criteria voor
de ‘einde-afvalfase’ heeft niet langer meer de status afvalstof. Dat is het geval als die afvalstof een
behandeling voor nuttige toepassing (waaronder een recyclingbehandeling) heeft ondergaan, en
voldoet aan specifiek daarvoor opgestelde criteria.”… ”Het gaat om de volgende voorwaarden (uit
artikel 6 van de kaderrichtlijn):
- De stof of het voorwerp wordt gebruikelijk toegepast voor specifieke doelen;
- Er is een markt voor of vraag naar de stof of het voorwerp;
- De stof of het voorwerp voldoet aan de technische voorschriften voor de specifieke doelen en aan de
voor producten geldende wetgeving en normen;
- Het gebruik van de stof of het voorwerp heeft over het geheel genomen geen ongunstige effecten
voor het milieu of de menselijke gezondheid.”
Een toekomst zonder afval in de zin van het begrip volgens de Wet Milieubeheer moet dus worden
opgevat als een toekomst waarin resten zodanig zijn verwerkt dat een nieuw of ander bruikbaar
materiaal of product ontstaat.
Dit plan van aanpak geeft antwoord op de vraag welke opdracht voor de gemeente Vlissingen is
weggelegd in de periode 2017-2020 op het gebied van afvalinzameling en –scheiding, wat er nodig is
om dat te realiseren en hoe we daar kunnen komen.

2. Leeswijzer
Afvalverwijdering is een wettelijke taak van de gemeente. In hoofdstuk 3 wordt kort uitgelegd wat er
bij deze zorgplicht komt kijken.
De manier waarop de gemeente haar zorgplicht vorm geeft is niet vrijblijvend. Tijdens de
Klimaatconferenties zijn er afspraken gemaakt voor Nederland die vervolgens zijn vertaald naar
gemeentelijke doelstellingen op het gebied van afvalinzameling en –scheiding. Dit is voor gemeente
Vlissingen aanleiding geweest om haar beleid te wijzigen (hoofdstuk 4).
In hoofdstuk 5 wordt toegelicht op basis van welke invalshoeken het ambitieniveau van de gemeente
wordt bepaald.
De opdracht voor de gemeente Vlissingen in de periode 2017-2020 wordt toegelicht in hoofdstuk 6.
Hoofdstuk 7 beschrijft de situatie waarin gemeente Vlissingen zich bevindt en welke ontwikkelingen
op ons afkomen die beleidskeuzes beïnvloeden.
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Hoofdstuk 8 schetst de afwegingen die hebben geleid tot de aanpak die in hoofdstuk 9 wordt
voorgesteld.
In hoofdstuk 10 wordt benoemd welke middelen nodig zijn om tot uitvoering van dit plan van aanpak
te komen.
Hoofdstuk 11 geeft een overzicht van de activiteiten behorend bij dit plan van aanpak en het
bijbehorend tijdspad.

3. Zorgplicht afval gemeente Vlissingen
Afvalinzameling is een wettelijke taak van iedere gemeente. Hieronder worden heel kort de
belangrijkste elementen van het kader waarin dat gebeurt, benoemd.
Huishoudelijk afval
De gemeente heeft op basis van de wet Milieubeheer, in het belang van het milieu, een zorgplicht
voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen bij de Vlissingse huishoudens. De gemeente
maakt hiervoor regelgeving, onder meer over de aangewezen inzameldienst(en), inzamelmiddelen
en –voorzieningen, frequentie, dagen en tijden van inzamelen.
Bedrijfsafval
Voor het inzamelen van bedrijfsafval heeft de gemeente geen zorgplicht. Het bedrijf is vrij in de
keuze van de marktpartij die, tegen betaling, deze dienst op zich wil nemen. Bedrijven zijn verplicht
een afvalstoffenregistratie bij te houden en gebruik te maken van een erkende afvalinzamelaar of –
verwerker. Bedrijven worden ook verplicht hun afval te scheiden.
Burgemeester en wethouders hebben de mogelijkheid regels op te leggen rond de inzameling van
bedrijfsafval in een lokale verordening of vergunning van de ondernemer. Ook kunnen zij daarin
specifiek benoemde categorieën bedrijfsafvalstoffen aanwijzen die door een aangewezen
inzameldienst moeten worden ingezameld.
De gemeente mag zich, als alternatief voor marktpartijen, beschikbaar stellen voor de inzameling van
bedrijfsafval.
Scheepsafval
Alle afval van schepen (waaronder huishoudelijk afval) moet worden gezien als bedrijfsafval.
Binnen de gemeentegrenzen van Vlissingen bevinden zich diverse havens. De Binnenhavens zijn in
beheer en eigendom van de gemeente Vlissingen. De Buitenhaven en de zeehavens van VlissingenOost vallen onder het beheer van de NV Zeeland Seaports. De NV Zeeland Seaports heeft voor de
ontvangst van afval van zeeschepen in deze havens een havenafvalplan opgesteld. Bezien wordt in
hoeverre de inzameling van afval voor de Binnenhavens nog voldoet aan de huidige wet- en
regelgeving.
Straatafval, zwerfafval en illegale dump
De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte. Met
oog op afval, ontstaan buiten een perceel, heeft de gemeente daardoor ook een zorgplicht. De
uitwerking hiervan is neergelegd in de Afvalstoffenverordening en heeft betrekking op het verplicht
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gebruik van, door de gemeente beschikbaar gestelde inzamelmiddelen. Bovendien zijn
verbodsbepalingen opgenomen met betrekking tot straatafval en ter voorkoming van zwerfafval.
Het gemeentelijk Serviceteam Openbare Ruimte zorgt ervoor dat alle straatafval, zwerfafval of
illegaal gedumpt afval dat desondanks wordt aangetroffen tijdens de werkzaamheden wordt
afgevoerd. Daarbij worden ook medewerkers van Orionis ingezet.
Daarnaast is sinds 2015 het project Schoon Walcheren actief. Dit is een project waarin alle Walcherse
gemeenten samenwerken in het kader van natuur- en milieueducatie. Bestaande uit gastlessen en
bewustwordingsprojecten voor en opruimacties door scholieren en docenten. Afvalrecycling en
voorkoming zwerfafval heeft hierbij nadrukkelijk de aandacht.
Bij huisuitzetting en ontruiming wordt, vooral door de woningcorporaties, vaak een beroep gedaan
op de inzet van de Vlissingse inzameldienst. Ter voorkoming van zwerfafval geeft de gemeente
gehoor aan deze oproep. Voor zover mogelijk worden de kosten hiervan in rekening gebracht bij de
opdrachtgever. Het ingezameld afval wordt als huishoudelijk afval afgevoerd.
Op basis van jurisprudentie kan echter worden gesteld dat huisuitzetting en ontruiming een private
kwestie is, waarin de gemeente geen partij is. Treedt een woningcorporatie op als opdrachtgever
naar de gemeente, dan is er sprake van inzameling bedrijfsafval. Nader onderzoek zal moeten
plaatsvinden om te bepalen, of, en welke beleidsmaatregelen als gevolg hiervan nodig zijn.
Afvalstoffenverordening
Het kader voor alle gemeentelijke regelgeving is vastgelegd in de gemeentelijke
Afvalstoffenverordening. De concrete keuzes die op basis daarvan worden gemaakt, zijn vastgelegd
in Uitvoeringsbesluiten, behorend bij de Afvalstoffenverordening.
Handhaving en sancties
In de Afvalstoffenverordening is opgenomen hoe met overtredingen van de gemeentelijke
bepalingen wordt omgegaan. Overtredingen worden op basis van de spelregels in het strafrecht
afgehandeld en beboet.
Communicatie
Inwoners worden op de hoogte gebracht van wijzigingen via de website van de gemeente, social
media, de Blauw Geruite Kiel of een brief aan geadresseerden. Daarnaast wordt, met oog op
specifieke acties, ook gericht materiaal ontwikkeld en via geschikte kanalen bekend gemaakt.
Inspraak
Op basis van de inspraakverordening heeft de gemeente de mogelijkheid om inwoners in de
gelegenheid te stellen hun wensen, behoeften en visie in te brengen tijdens de inspraakprocedures.
Burgerparticipatie
Burgerparticipatie betekent dat inwoners en ondernemers zelf initiatieven nemen en de gemeente
ervoor zorgt aangesloten te blijven bij deze ondernemende inwoners. Waar nodig ondersteunt de
gemeente in raad en daad, zonder het initiatief over te nemen.
Afvalstoffenheffing
De afvalstoffenheffing wordt bepaald door de kosten van afvalinzameling. Deze kosten worden
jaarlijks vastgesteld en geheven in de vorm van een belasting voor het gebruik van een perceel
waarop de verplichting tot het inzamelen van huishoudelijk afval geldt. De gemeente mag de
afvalstoffenheffing niet hoger laten zijn dan de kosten van afvalinzameling. Daarnaast geldt een
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apart tarief voor het inzamelen van afval op aanvraag. De exacte regeling en bedragen liggen vast in
de Verordening op de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing Vlissingen.
Samenwerking
Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Zeeland (O.L.A.Z.) is het samenwerkingsverband
(gemeenschappelijke regeling) tussen 13 Zeeuwse gemeenten voor de afvalverwijdering. De
activiteiten worden uitgevoerd door de Zeeuwse ReinigingsDienst (ZRD BV). De ZRD exploiteert de
Zeeuwse milieustraten en de afvoer van ingezameld afval voor verwerking. Voor een 7-tal (65.000
huishoudens) gemeenten (niet de gemeente Vlissingen) is de ZRD actief als inzameldienst.
O.L.A.Z. treedt op als aanbieder en adviseur namens de deelnemers. Bovendien is O.L.A.Z.
opdrachtgever en toezichthouder voor de ZRD.
De samenwerkende partners binnen O.L.A.Z. werken ook samen met de Zeeuwse organisaties voor
Natuur- en Milieu educatie aan gezamenlijke projecten en acties tegen zwerfafval onder de noemer
Schoon Zeeland.

4. Landelijk AfvalbeheerPlan
De achtergrond van het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) is gelegen in de internationale
klimaatconferenties over de gevolgen van de opwarming van de aarde. Daar is geconstateerd dat
storten en verbranden van afval schadelijk is voor het milieu. Door de landelijke overheid is een
gefaseerd traject in gang gezet om een toekomst zonder afval te bereiken.
Op basis van de Wet Milieubeheer is het Landelijk AfvalbeheerPlan 2009 – 2021 (LAP2) het kader
waarin doelstellingen zijn vastgelegd voor gemeentelijk beleid. Behorend bij dit plan is een
uitwerkingsprogramma ontwikkeld Van Afval Naar Grondstof (VANG), gericht op de periode 2016 –
2020.
Landelijk zijn voor afvalinzameling huishoudelijk afval de volgende normen vastgesteld: in 2020
gemiddeld 100 kg restafval per inwoner en 75% gescheiden afvalinzameling. Uiteindelijk moet deze
tendens nog doorzetten tot er in 2030 een maximale hoeveelheid overblijft van 30 kg restafval per
inwoner.
Dit resultaat kan alleen worden behaald op basis van inspanning van en veranderingen binnen alle
betrokken groeperingen (producenten, consumenten, overheden) in de keten van totstandkoming
tot afbraak van een materiaal of product. Bijvoorbeeld door innovaties op het gebied van
materiaalsamenstelling of technische toepassingen die het producenten mogelijk maakt minder
grondstoffen te gebruiken. Op hun beurt kunnen producenten producten aanbieden waarin meer
afbreekbaar of herbruikbaar materiaal is verwerkt of die minder restafval opleveren. Waardoor de
consument uiteindelijk met een gereduceerde hoeveelheid restafval te maken heeft.
Tegen die achtergrond wordt sinds juli 2015 bij afvalverwerkende organisaties een
afvalstoffenbelasting geheven op de hoeveelheid verbrand of gestort afval. De afvalstoffenbelasting
moet bedrijven en gemeenten aansporen om afval aan de bron (bij de burger) te scheiden. Het
afvoeren van gemengd afval wordt daardoor duurder. De enige oplossing om te besparen op
afvoerkosten is meer afvalscheiding door een ander beter afvalbeleid. Dit betekent dus dat restafval
zoveel mogelijk gescheiden moet worden. Hierdoor zal de inhoud van de restafvalcontainer
aanzienlijk afnemen. Minder kilo’s restafval resulteert in een besparing op de afvoerkosten.
Bijkomend voordeel is dat afvalscheiding een vergroenend effect heeft. Gescheiden afvalstoffen
worden immers niet verbrand of gestort en worden daarom gerecycled. Met de ingevoerde
belastingmaatregel wil de overheid afvalscheiding stimuleren.
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Al deze uitgangspunten zijn samengevat onder de noemer de ”circulaire economie.” Waar
grondstoffen zo worden gebruikt, dat ze aan het eind van de levenscyclus van een product opnieuw
kunnen worden ingezet voor nieuwe of andere producten. Zo blijft er dus zo min mogelijk restafval
(niet-herbruikbare grondstoffen) over.

De insteek van de landelijke overheid op alle niveaus in de keten betekent dat de invloed van de
gemeentelijke maatregelen binnen die context moeten worden afgewogen. Vermindering van
restafval is, zonder dat de gemeente iets doet, al te verwachten.
Gedrag van inwoners
Voor gemeenten is in het programma VANG, naast normen voor afvalinzameling huishoudelijk afval
ook een opdracht weggelegd om actieplannen te ontwikkelen, gericht op inwoners enthousiasmeren
en meekrijgen, zodat zij afval gaan scheiden zodat de afvalstroom vermindert. De gemeente moet
samen met inwoners aan de slag om meer te gaan scheiden.

5. Ambitie
Bij de invulling van beleid op het gebied van huishoudelijk afval wordt het ambitieniveau bepaald
door een drietal aspecten: milieu, kosten en service.

Milieu

De milieudoelstelling richt zich op het percentage huishoudelijk afval dat per inwoner wordt
gescheiden en het streven naar een duurzame samenleving (circulaire economie).
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Binnen de gemeente Vlissingen geeft dat over de afgelopen jaren het volgende beeld.
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Figuur 1
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De gemiddelde hoeveelheid restafval van de inwoner uit de gemeente Vlissingen ligt boven het
landelijk gemiddelde. De procentuele daling landelijk is groter dan die in Vlissingen.
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Ook het scheidingspercentage van gemeente Vlissingen loopt niet in de pas met de landelijke trend.
Het landelijke percentage stijgt terwijl in Vlissingen het niveau gelijk tot zelfs een daling laat zien.
De oorzaak hiervan ligt bij de afvalverwerkingscentrale Moerdijk. Onderbezetting van de
afvalverbrandingsinstallatie leidde tot boetes op het moment dat O.L.A.Z. niet de verwachte
hoeveelheid afval aanleverde die contractueel overeengekomen was. Gemeente Vlissingen is
participant in het samenwerkingsverband O.L.A.Z. Het moeten betalen van boetes heeft maatregelen
tot verdere scheiding van afvalstromen tegen gewerkt. De boeteclausule is per 2014 opgeheven.
Vanaf dat moment zijn de voorbereidingen gestart om plastic en drankkartons (KFF) gescheiden in te
gaan zamelen.

Kosten

De tweede doelstelling die belangrijk is voor de vaststelling van het ambitieniveau voor afvalbeleid
gaat over de kosten die de gemeente maakt en vervolgens doorberekent aan de inwoners voor de
1
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inzameling en verwijdering van afvalstoffen. Voor de burger merkbaar in de vorm van de
afvalstoffenheffing.

TARIEF AFVALSTOFFENHEFFING
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Figuur 3 3

Ook de afvalstoffenheffing binnen de gemeente Vlissingen vertoont een stijgende tot gelijkblijvende
trend terwijl er landelijk sprake is van een neerwaartse trend. Dit alles hangt ook hier samen met de
overcapaciteit van de afvalverbrandingsinstallatie Moerdijk. Daardoor is dus niet ingezet op meer
scheiding of vermindering van het restafval. Afvalverbranding is bovendien de duurste vorm van
afvalverwijdering: het kost het meest en levert geen baten op.
Het tarief afvalstoffenheffing wordt vastgesteld op basis van een raming van de kosten en baten voor
inzameling en verwijdering, aangevuld met een deel van de kosten van straatreiniging en de bijdrage
aan de gemeenschappelijke regeling O.L.A.Z. voor de exploitatie van de milieustraat. De ontwikkeling
van alleen de kosten en baten zien we terug in het volgend overzicht. Voor de definitieve berekening
van het tarief afvalstoffenheffing komen daar nog bij kosten als gevolg van kwijtschelding.
Kostenontwikkeling afvalinzameling en -verwijdering
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Figuur 4 4

Vanaf 2010 zien we een daling optreden in de kosten afvalinzameling als gevolg van bezuinigingen in
de bedrijfsvoering op formatie en voertuigen. In 2014 stijgen de kosten weer als gevolg van een
3
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boekhoudkundige overheveling van de kosten van uitzendkrachten naar het product afval. Vanaf dat
moment drukken de kosten van de betrokken uitzendkrachten volledig op de kosten van
afvalinzameling en –verwijdering. Per 2015 zien we de kosten opnieuw stijgen als gevolg van de extra
toeslag die de afvalverbrandingscentrale wettelijk is opgelegd en wordt doorberekend aan de
gemeente (‘stortbelasting’).
De baten van de afvalinzameling zijn de inkomsten uit afvalstoffenheffing én de inkomsten uit
herbruikbare afvalstromen.
De inkomsten uit herbruikbare afvalstromen zijn tot en met 2015 niet mee genomen in de
berekening van de afvalstoffenheffing. Vanwege de onzekerheid over de duur en hoogte van deze
inkomstenpost. Vanaf 2017 zullen de inkomsten uit afvalstromen worden meegenomen in de raming
en meerjarenbegroting, waardoor het tarief afvalstoffenheffing (ervan uitgaand dat de overige
kosten gelijk blijven) in ieder geval niet hoeft te worden verhoogd.

Service

Service is de mate waarin de gemeente taken uitvoert voor inwoners met betrekking tot de
inzameling en verwijdering van afvalstoffen.
De kwaliteit van service die zij in de gemeente Vlissingen krijgen op het gebied van afvalinzameling
en –verwijdering is hoog. Dat baseren we op het volgende:
- zoveel mogelijk afval wordt opgehaald aan huis óf dichtbij huis (loopafstand tot container max. 75125 meter);
- er beperkt gescheiden inzameling plaats vindt: het meeste (53%) is ongescheiden restafval;
- er een inzamelfrequentie is van restafval tweewekelijks;
- er een inzamelfrequentie is van groente-, fruit- en tuinafval (GFT) tweewekelijks;
- er een inzamelfrequentie is van wit/bruin goed en grof vuil wekelijks;
- er een inzamelfrequentie is van metalen tweewekelijks;
- grof vuil wordt periodiek gratis opgehaald; voor inzameling per direct wordt een vergoeding
gevraagd;
- containers gericht op afvalscheiding zijn geplaatst op ‘makkelijke’ plekken (bij de supermarkt);
- ook in wijken waar de hoeveelheden afval gering zijn worden ondergrondse containers geplaatst
voor inzameling van papier, glas, kunststofflessen en drankkartons (KFF+) en textiel ter voorkoming
van zwerfafval;
- er ook naast de ondergrondse containers van alles en nog wat illegaal wordt ‘gedumpt’. Dat wordt
vervolgens altijd en netjes afgevoerd.
- er sprake is van ongelimiteerde toegang tot de milieustraat.
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6. Opdracht gemeente Vlissingen
Er ligt voor gemeente Vlissingen een wettelijke taak op het gebied van gescheiden afvalinzameling en
een, daarop gericht bewustwordingstraject.
Hierbij gaat het in alle gevallen om huishoudelijk afval, ongeacht de route waarlangs het wordt
ingezameld (ophaaldienst van de gemeente of via de milieustraat).
Concreet betekent dit:
•

De hoeveelheid restafval verminderen met 239 kg per inwoner:
van 339 kg behaald in 2014 naar 100 kg per 2020;

•

Scheidingspercentage verhogen met 28%:
van 47% in 2014 naar 75% in 2020;

•

Kosten verlagen: afvalstoffenheffing niet laten stijgen maar liever dalen;
met minimale investeringen;

•

Serviceniveau aanpassen:
service op inzameling herbruikbare stromen handhaven;
service verlagen op inzameling restafval;

•

Bewustzijn en motivatie burger: verhogen

7. Ontwikkelingen
Om de landelijke doelstelling op het gebied van afvalinzameling en –scheiding ook in Vlissingen te
halen, wordt gekeken naar de ontwikkelingen die daarop van invloed (kunnen) zijn.
Zo is het Rijksbeleid erop gericht dat alle partijen in de keten Van Afval Naar Grondstof maatregelen
nemen om de hoeveelheid afval terug te brengen. Zodat er op lange termijn helemaal geen sprake
meer zal zijn van restafval. De maatregelen en doelstellingen vanuit het programma VANG gericht op
producenten zullen, ongeacht de inspanning van de gemeente Vlissingen, een positief effect hebben
op de hoeveelheid restafval.
Ter stimulering van het treffen van maatregelen is geld beschikbaar gesteld. Voor programma’s zoals
het VANG, maar ook in de vorm van subsidies. Zo stimuleert het Rijk de verpakkingsindustrie met een
bijdrage voor het terugnemen en recyclen van verpakkingen (Stichting Afvalfonds). Deze bijdrage
wordt in de loop van de tijd afgebouwd tot marktwaarde. Zo is de waarde van kunststof al wat gezakt
ten opzichte van de eerste scheidingsjaren. De invloed hiervan op langere termijn is lastig vast te
stellen. Wel mag worden geconcludeerd dat de prijsontwikkeling van de gescheiden herbruikbare
afvalsoorten op basis van de afgelopen jaren geen goede voorspeller is voor de toekomst. De
stimuleringsprogramma’s van het Rijk liggen vast tot 2020.
Regionaal treedt Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z.) op als contractpartij
voor de Gemeente Vlissingen richting kopers op het gebied van afvalstromen en afvalverwerkers. De
komende jaren lopen de contracten voor storten van restafval en reststromen als GFT af. Per 2018
zijn lagere storttarieven restafval van kracht en per 2019 nieuwe tarieven GFT. Verwacht wordt dat
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de tarieven voor verwerking GFT lager zijn dan de huidige tarieven. Dus ook bij gelijk blijvend
scheidingspercentage zullen de kosten afnemen.
De ontwikkelingen op het gebied van herbruikbare stromen zijn uiteenlopend. Er wordt op vele
fronten gewerkt en gezocht naar het ontwikkelen van mogelijkheden om afvalstromen bruikbaar te
maken voor hergebruik. Door het landelijk overheidsbeleid op het gebied van afval komen er meer
scheidingsstromen op de markt. De beperkte economische groei, hoge investeringskosten voor het
ontwikkelen van producten op basis van herbruikbare stromen in combinatie met toenemend
aanbod leiden ertoe dat de marktwerking soms wat stagneert. Ook is er een trend, ingezet door de
maatregelen van Rijksoverheid, om de niet-recyclebare onderdelen van scheidingsmateriaal te
plaatsen in een ‘strengere categorie’ van restafval. Dit alles betekent dat voor de kosten, zowel als
voor de baten van herbruikbare stromen mag worden geconcludeerd dat de prijsontwikkeling op
basis van de afgelopen jaren geen goede voorspeller is voor de toekomst.
Samenwerking op het gebied van afvalinzameling met de gemeenten Middelburg, Veere en
Schouwen-Duiveland is onderzocht in 2012. De besturen konden echter niet tot elkaar komen,
waardoor definitieve besluitvorming niet heeft plaatsgevonden. Verwacht wordt dat, gelet op de
positie van de Zeeuwse gemeenten, dit onderwerp weer zal terugkeren op de agenda.
Gemeente Vlissingen is sinds 2015 geplaatst onder financieel toezicht van Provincie en het Rijk. Dit
maakt dat de ruimte voor investeringen in de komende jaren beperkt zal zijn.
Op basis hiervan is een aantal uitgangspunten geformuleerd dat ook op de afvalinzameling van
toepassing zijn:
Inzet van huidig materieel en menskracht
Gebruik maken van bestaande voorzieningen
Werk met werk combineren
Geen extra kosten voor de burger; liever nog verminderen van de kosten
Samenwerken of op afstand plaatsen van taken alleen als dit aantoonbaar meerwaarde oplevert

8. Keuze
De keuzes die gemaakt kunnen worden op voornoemde aspecten milieu, kosten en service, zijn niet
los te zien van tijd en plaats. Daarom wordt ook gekeken naar de gebiedssamenstelling binnen de
gemeente Vlissingen, de huidige manier van afvalinzameling binnen de gemeente en ontwikkelingen
op het gebied van afvalverwijdering.
Karakter van het woongebied
In onze gemeente hebben we te maken met uiteenlopende soorten gebieden. Het centrum van
Vlissingen met daaromheen een compacte woonwijk, omgeven door ruime woonwijken die grenzen
aan het buitengebied. Voor het centrum en de compacte woonwijken is het plaatsen van een extra
rolcontainer nauwelijks een optie. Terwijl het in een buitengebied voor bewoners minder
problematisch is een extra rolcontainer te plaatsen. Bij de keuze van de vorm van afvalinzameling en
-scheiding is het karakter van het woongebied dus een belangrijk uitgangspunt.
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Huidige afvalinzameling en –scheiding binnen gemeente Vlissingen
De huidige manier van afvalinzameling in Vlissingen is gebaseerd op een collegebesluit om over te
gaan op plaatsing van ondergrondse containers voor inzameling van restafval. Sinds 2008 zijn er 350
ondergrondse containers geplaatst (dekt 50% van de gemeente). Daarnaast zijn er nog 130
ondergrondse containers aanwezig voor inzameling van glas, kunststof en drankkartons, groente en
fruit (gft), papier en textiel. Deze ondergrondse containers weer ‘inruilen’ voor een andere oplossing
betekent kapitaalvernietiging en zal dus in de keuze hoe om te gaan met afvalinzameling en –
scheiding zorgvuldig moeten worden overwogen.
Samenstelling huishoudelijk afval gemeente Vlissingen
Van de totale hoeveelheid huishoudelijk afval van bewoners (639 kg/inwoner in 2014) uit de
gemeente Vlissingen (zowel huis-aan-huis ingezameld als aangeleverd op de milieustraat) wordt 47%
(299 kg/inwoner) gescheiden. De verdeling van de gescheiden afvalstromen ziet er als volgt uit:
Figuur 55

Scheidingssoorten huishoudelijk afval
Vlissingen 2014
2%

2%

1%
GFT
Papier en karton

30%

Kunststof
Glas

36%

Textiel
Verbouwingsafval

19%
7%

Metalen
Wit- en bruin goed

1%

Overig

2%

Enkele opmerkingen:
-

GFT wordt op beperkte schaal (50%) gescheiden ingezameld. De inzameling wordt gedaan
door inzet van mini rolcontainers (‘groene kliko’s’). In delen van de gemeente zijn, als gevolg
van de boetes door overcapaciteit van de afvalverwerkingsinstallatie, een aantal jaren
geleden rolcontainers ingenomen. Deze kunnen weer worden ‘teruggegeven’. Ook kunnen
inwoners die hier behoefte aan hebben, aanvullende inzamelmiddelen (extra of grotere
rolcontainers) worden geboden, zodat zij meer GFT gescheiden kunnen aanbieden.

-

papier en karton wordt ingezameld door verenigingen, gefaciliteerd met inzamelmiddelen
van de gemeente. Papier en karton is een herbruikbare afvalstroom en levert geld op.
Daardoor kan de inzameling door verenigingen worden gezien als een verkapte subsidie,
gefinancierd vanuit de afvalstoffenheffing. Tegen die achtergrond neemt de gemeente de
inzameltaak weer over zodra een vereniging stopt met deze activiteit. Als gevolg van de
afname van fysiek papierverkeer wordt ervan uitgegaan dat deze afvalstroom in de toekomst
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afneemt. Bewustwording van de burger en motiveren tot vermindering van restafval van de
burger zal hieraan nog een extra impuls geven.
-

er zijn op alle strategische plekken in de gemeente Vlissingen containers voor de inzameling
van glas. Vergroting van deze stroom moet vooral worden gezocht in de communicatie over
de plek waar de containers staan, in combinatie met de beïnvloeding van de motivatie en
scheidingsbereidheid van inwoners.

-

het verbouwingsafval is de verzamelnaam voor de afvalstromen puin, gips, hout en
verbouwingsresten. Als oorzaak van deze grote fractie wordt gedacht aan een aantal zaken.
Zo heeft onze gemeente te maken met veelvuldige verhuizingen en toerisme. De toegang tot
voorzieningen (ondergrondse containers en milieustraten) is laagdrempelig. De kans is
aanwezig dat er, ondanks het toezicht toch oneigenlijke stortingen plaatsvinden van
bedrijfsafval en illegale dump van inwoners uit andere gemeenten. Het op gezette tijden
gratis inzamelen van grof vuil is een factor die hierop waarschijnlijk ook van invloed is.
Een aanzienlijke inperking van deze afvalstroom kan worden verwacht door de combinatie
van diverse maatregelen, zoals:
- oplossingen zoeken om de vermenging van bedrijfsafval en huishoudelijk afval nog verder
te minimaliseren of te beëindigen;
- beëindiging van de, op gezette tijden, gratis inzameling van grof vuil door de gemeentelijke
inzameldienst;
- de invoering van een systeem voor toegangsverschaffing tot ondergrondse containers en
milieustraat.

Daarnaast is er nog 53% (339 kg/inwoner) niet-gescheiden afval, zogenoemd restafval. In 2012 en
2013 zijn metingen uitgevoerd naar de samenstelling daarvan. Het resultaat van deze sorteeranalyse
zien we in onderstaand plaatje terug.

Samenstelling restafval Vlissingen 2012-2013
10%
3%
4%

GFT

5%

40%

Papier en karton
Kunststof
Glas
Textiel

17%

Metalen
Overig

21%
Figuur 66

Ook in het restafval zit dus nog een aanzienlijke hoeveelheid GFT (40%) , papier en karton (21%). Ook
zien we hierin een behoorlijke hoeveelheid (17%) kunststof. Voldoende kansen dus om de
6
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hoeveelheid restafval aanzienlijk terug te brengen door in te zetten op meer scheiding van deze
afvalstromen.
Met oog op de vermindering van het restafval kan daarnaast worden overwogen deze stroom te
ontmoedigen door inperking van de faciliteiten. In de vorm van niet meer gratis beschikbaar stellen
van extra rolcontainers (kliko’s), inworpopeningen van containers kleiner maken, het laten
wegbrengen van het restafval of het vergroten van de afstand tot de inzamelplek voor restafval.
Naast maatregelen die de gemeente kan nemen is het bewust maken en motiveren van de inwoner
van Vlissingen om een bijdrage te leveren aan afvalscheiding en vermindering van het restafval een
uiterst belangrijk traject. Als inwoners het nut en de noodzaak voor zichzelf onderkennen zijn ze ook
bereid zich in te spannen om medewerking te verlenen aan (meer) scheiding van afvalsoorten.
Toegangsverschaffing
Om inwoners te stimuleren, hun bijdrage te waarderen en oneigenlijk gebruik van faciliteiten tegen
te gaan is de toepassing van een systematiek van toegangsverschaffing wenselijk. Met
toegangspasjes kan worden vastgesteld wat het maximaal aantal stortingen per afvalstroom
(restafval of scheidingsstroom) per dag, maand of ander tijdsbestek per inwoner mag zijn. Ook is het
mogelijk de toegangspas te koppelen aan meer inzamelvoorzieningen. Dit om tegemoet te komen
aan de situatie waar aflevering van afval onmogelijk is vanwege een storing aan de voorziening.
Het hanteren van toegangsverschaffing betekent dat ook de vermenging van bedrijfsafval tussen
huishoudelijk afval nagenoeg kan worden afgebouwd. De mogelijkheden tot invoering van een
dergelijk toegangssysteem in de gemeente Vlissingen zullen nader worden onderzocht.
Best practices
De ontwikkelingen zoals beschreven in hoofdstuk 7 laten zien dat er veel in beweging is. Als
gemeente Vlissingen hebben we geen invloed op de snelheid waarmee consumentengoederen van
duurzamer kwaliteit zijn en met minder restafval worden aangeboden. De huidige markt en prijzen
voor de verschillende afvalstromen is lastig in te schatten en zeker niet te herleiden op basis van
historische gegevens. Terwijl keuzes die we nu maken tot investeringen leiden die wel hun weerslag
hebben op de resultaten voor de komende jaren. Dit in combinatie met de lokale situatie maakt het
voorspellen van toekomstscenario’s erg lastig.
Gemeente Vlissingen is niet de enige gemeente die met deze problematiek worstelt. Vele andere
gemeenten hebben dan ook maatregelen ontwikkeld om één of meer mogelijkheden te gaan
onderzoeken gedurende de periode van een aantal jaren. Met als voordeel dat er een mogelijkheid
bestaat om tijdelijke maatregelen te treffen, de resultaten daarvan te onderzoeken en op basis
daarvan pas tot definitieve keuzes te komen.
Op basis van de vele proeftrajecten zijn goede resultaten behaald met het:
plaatsen van ondergrondse containers;
geschikt maken van ondergrondse containers voor scheiding van meer afvalstromen;
omgekeerd inzamelen (restafval wegbrengen en herbruikbare afvalstromen ophalen);
verminderen van de inzamelfrequentie van restafval;
hanteren van toegangscontrole of gedifferentieerd tarief (het totaalbedrag
inzamelingskosten wordt omgeslagen volgens het principe dat ‘de vervuiler betaalt’);
afstemmen van inzamelmiddelen op het karakter van het gebied of de wijk;
faciliteren van extra inzamelmiddelen (vooral voor gft, plastic en drankkartons en kunststof);
ondersteunen van burgers bij afvalscheiding. Bijvoorbeeld door afvalcoaches te benoemen;
beperken van de inzameling van grof huisvuil door de gemeente.
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Vaak gaat het om combinaties van verschillende oplossingen. In Zeeland is de gemeente Kapelle
sinds 2015 gestart met een proef voor gedifferentieerd tarief. Gemeente Reimerswaal overweegt dit
ook. Gemeente Middelburg gaat over op uitbreiding van ondergrondse containers. Zowel de
gemeenten Reimerswaal als Borsele overwegen scheiding van plasticverpakkingen en drankkartons.
De gemeenten Schouwen-Duiveland en Terneuzen willen starten met omgekeerd inzamelen.

9. Pilots
Ook voor gemeente Vlissingen wordt voorgesteld te starten met een proef, gedurende een periode
van een jaar. Een proef waarin op kleine schaal (wijkniveau) een aantal scenario’s wordt
uitgeprobeerd met als doel de hoeveelheid restafval terug te dringen en de scheidingsbereidheid van
inwoners te verhogen. Afgestemd op een specifiek gebied of wijk in de gemeente.
Om de ontwikkelingen van de hoeveelheid restafval en gescheiden afvalstromen in kaart te kunnen
brengen wordt een sorteeranalyse uitgevoerd. De gegevens van deze analyse dienen als nulmeting
voor de proef. Gedurende de proefperiode wordt de ontwikkeling van de hoeveelheid restafval en
gescheiden afvalstromen gemeten en geanalyseerd.
Door de verschillende proeven en uitkomsten ontstaat een goede basis voor het maken van een
definitieve keuze van het afvalbeleid. Tijdens de proefperiode worden namelijk ook nieuwe
contracten voor de aanbesteding van diverse herbruikbare stromen, waaronder gft en textiel door
O.L.A.Z. afgesloten. De kosten en baten van afval zijn dan weer voor een aantal jaren vastgelegd.
Bij de pilots wordt ingezet op maatwerk per wijk, gericht op:
- meer scheiding van plastic, kunststof en drankkartons door:
• Een derde rolcontainer beschikbaar te stellen bij laagbouw
• Het aantal ondergrondse containers uit te breiden; geschikt voor gescheiden
inzameling
• Bestaande ondergrondse containers geschikt te maken voor gescheiden inzameling
- meer scheiding van gft door:
• Plaatsen van een voorziening voor inzameling in de hoogbouw
• Teruggeven van de rolcontainer voor inzameling in wijken waar die is weggehaald
• Inwoners de mogelijkheid bieden voor een extra óf grotere rolcontainer
- omgekeerd inzamelen door:
• Restafval weg te laten brengen naar de ondergrondse container in plaats van
ophalen aan huis van de rolcontainer
• Verhogen van service door gft en plastic aan of bij huis af te halen
• Inzameling van ‘nieuwe stromen’ ten koste van de inzamelfrequentie van restafval
- motiveren en scheidingsbereidheid verhogen van burgers door:
• Inwoners, voorafgaand aan de definitieve vaststelling van de proef, te betrekken bij
de plannen over de manier van afvalinzameling en –scheiding in de wijk
• Burgers de mogelijkheid te bieden over aanvullende inzamelmiddelen te kunnen
beschikken naast de ondergrondse container(s) en rolcontainers
• De resultaten van de wijkgerichte proefopstellingen in beeld te brengen in
vergelijking met de resultaten van de andere wijken in de gemeente
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•

Een communicatieplan op te stellen om de scheidingsdoelstelling, beschikbare
middelen, het gebruik daarvan en de vindplaats van de locaties bij de burger ‘op het
netvlies te krijgen
• gerichte handhaving ter ondersteuning van de maatregelen
• voortzetting van de projecten gericht op terugdringing zwerfafval
- inperken van de illegale dump en stortingen door:
• te stoppen met gratis inzameling van grof vuil
• invoering van een systeem voor toegangsverschaffing in de gemeente
In de meeste gevallen zal het gaan om een goede mix aan maatregelen. Zo kan het stoppen met gratis
inzamelen van grof vuil alleen succesvol zijn als dit wordt gecombineerd met een daarbij passend
bewustwordingstraject.
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van de voorgenomen pilots. Per pilot is aangegeven welke
maatregelen inmiddels genomen zijn of nog gaan worden, wanneer de start wordt verwacht, het
gebied of de wijk waar de pilot uitgevoerd gaat worden en de bestaande inzamelmethodiek.
Uitgangspunt voor de te nemen maatregelen is een maximum van 3 inzamelmiddelen per inwoner.
PILOT
1

MAATREGEL
Bestaande ondergrondse
container ombouwen naar 2
inworpen:
naast restafval ook KFF+

START
Juli t/m
dec. ‘16
Testopstelling

Kliko restafval verdwijnt.

2

Restafval, KFF+ wegbrengen
naar ondergrondse container
1 kliko extra voor KFF+.

WIJK/GEBIED
Oost-Souburg:
- Zeewijksingel en
omliggende straten
- Burg. Stemerdinglaan
- Molenweg en
omliggende straten

3

Rozenburg
Lammerenburg

Juli ‘17

Paauwenburg:
- Bachlaan
- Burg. van Woelderenlaan
- Chopinlaan
- De Savornin Lohmanlaan
en omliggende straten.
Paauwenburg:
- Verdilaan
- Rossinilaan
en omliggende straten.

GFT en Restafval: kliko (halen);
Papier/glas/textiel (brengen) in
ondergrondse container bij
supermarkt.
Daarnaast ook halen papier
door vereniging.

Ritthem
Deel Oost-Souburg:
- Vesting/Bastion en
omliggende straten
- Middelburgsestraat

Restafval: kliko (halen);
GFT wordt gehaald 1x/2 wk/

KFF+ wordt gehaald 1x/mnd.
Inzamelfrequentie restafval
van 1x/2 wk naar 1x/mnd.

GFT wordt gehaald 1x/2 wk.

Juli ‘17

Deel van de bestaande
ondergrondse containers
wordt omgebouwd van
restafval naar KFF+. Hierdoor
staan er in de wijk
verhoudingsgewijs 60% KFF+containers en 40% restafval.

4

Grotere loopafstand voor
brengen restafval.
GFT wordt gehaald 1x/2 wk/
1 kliko extra voor KFF+;
KFF+ wordt gehaald 1x/mnd.
Nieuwe bovengrondse
container voor Restafval.

GFT wordt gehaald 1x/2 wk
GFT en Restafval: kliko (halen)
Papier/glas/textiel (brengen) in
ondergrondse container op
strategische locatie.

Juni ‘17

KFF+ wordt gehaald 1x/mnd.
Inzamelfrequentie restafval
van 1x/2 wk naar 1x/mnd.
1 kliko extra voor KFF+.

AL BESTAAND
Restafval: kliko (halen)
1x p/2 wk
Papier/glas/textiel (brengen) in
ondergrondse container bij
supermarkt en op strategische
locatie.

Aug. ‘17

Restafval: ondergrondse
container (brengen);
Papier/glas/textiel (brengen) in
ondergrondse container bij
supermarkt.
Daarnaast ook halen papier
door vereniging bij laagbouw.

KFF/Papier/glas/textiel
(brengen) in ondergrondse
container op strategische
locatie.
Daarnaast ook halen papier
door vereniging.

Inzamelfrequentie restafval
van 1x/2 wk naar 1x/mnd.
Vergroten loopafstand tot
container Restafval
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5

Inpandige rolcontainer voor
KFF/PMD.

Nov. ‘17

Hoogbouw Boulevard

Restafval inpandige
rolcontainer.
Papier/glas/textiel (brengen) in
ondergrondse container bij
supermarkt en op strategische
locatie.

Nov. ‘17

Hoogbouw
Regenboogflats
Paauwenburg.

Restafval in ondergrondse
Papier/glas/textiel (brengen)
container bij supermarkt en op
strategische locatie.

1e kwartaal
2017

Bossenburg

Inpandige rolcontainer voor
Restafval.
1 kliko GFT extra op galerij of
locatie ondergrondse
container.
Nieuwe ondergrondse
container met gescheiden
inworp KFF+
1 kliko GFT extra op galerij of
locatie ondergrondse
container
6

Ondersteuning
burgerinitiatief, gericht op
terugdringen illegaal geplaatst
afval in de wijk en gescheiden
inzameling zwerfafval (zgn.
Containerdag)

GFT
KFF
PMD
KFF+

= groente-, fruit- en tuinafval
= kunststof, flessen, flacons
= plastic-, metaal (blik) en drankkartons
= KFF én PMD samen

Toelichting Pilots
De gekozen scenario’s in de pilots zijn gekozen en afgestemd op het karakter en samenstelling van de
wijk. De gekozen wijken kunnen als volgt worden getypeerd:
Pilot 1:

Oost-Souburg: Zeestraten, Burg. Stemerdinglaan, Schoonenburg, Bomenbuurt. Dit is
een wijk met afwisselend compacte en ruime bebouwing;
Pilot 2 en 3: Rozenburg, Lammerenburg, Paauwenburg en Nollenwijk zijn ruime woonwijken;
Pilot 4:
Ritthem: zowel een ruime woonwijk als een buitengebied;
Pilot 5:
Boulevard en Regenboogflats Paauwenburg betreft hoogbouw;
Pilot 6:
Bossenburg is een compacte woonwijk;

Het resultaat van de testopstelling (pilot 1) is bepalend voor de keuze van de varianten in het
betreffende proefgebied en hoe deze uiteindelijk ingericht zullen worden.
Voor glas is er voldoende capaciteit beschikbaar (ondergrondse containers) bij de supermarkten of
op strategische locaties in de wijk. Wel zal communicatie moeten plaatsvinden over deze locaties en
de motivatie om nog meer glas gescheiden aan te leveren.
Voor papier- en kartoninzameling zijn voldoende verenigingen en kerkgenootschappen actief in de
wijken. Ook hier is een bewustzijnstraject wenselijk om nog minder papier en karton bij het restafval
te houden.
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De pilotgebieden zijn grafisch weergegeven op de kaart in bijlage 1.

10. Benodigde middelen
Gezien de financiële positie van de gemeente wordt ervan uitgegaan dat de maatregelen zodanig
moeten worden gekozen dat geen grootse extra investeringen nodig zijn, het niveau aan service en
kosten voor de burger zo weinig mogelijk wordt aangetast of bij voorkeur zelfs verbetert en de
afvalstoffenheffing niet hoger wordt.

Benodigd budget
•

•

Pilots
o
o

Inzamelmiddelen
€ 75.000
Inzet externe ondersteuning voor
€ 75.000
Nulmeting (sorteeranalyse)
Aanschaf en inrichting monitoringsysteem
Overleg met burgers en communicatie
Door burger extra gevraagde inzamelmiddelen

€ 150.000

nader te bepalen

Dekking
De dekking van de benodigde middelen voor uitvoering van de proef en de daarbij in te zetten
middelen kan dan worden gezocht in een herschikking van de binnen de proefperiode beschikbare
investerings- en exploitatiebudgetten voor afvalinzameling en –verwerking.
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11. Actieplan

Actie
AFVALBELEIDSPLAN
Opdrachtverstrekking
Oriëntatiefase

Informatie inzameling

Toelichting
Medewerker belast met
beleidsopdracht afval
Verkennen relevante
spelers en speelveld;
opgave voor gemeente;
planning, normering,
trends; netwerk

Inhoudelijke gegevens
over resultaten,
inzamelmethoden,
inzamelmiddelen, keuzes,
aanpak, communicatie,
kosten, baten etc. binnen
eigen gemeente en
andere gemeenten (in en
buiten Zeeland)

Raakvlakken met andere
beleidsthema’s

Conclusie

Antwoord op de richting
waarin het beleid vorm
kan krijgen

Voorstel plan van
aanpak

Keuze een plan van
aanpak te maken met
proefperiode
voorafgaand aan
definitieve beleidskeuzes

Plan van aanpak

Keuze weergeven in
document

Resultaat

Samenstelling
projectgroep;
brancheorganisaties
en sparringpartners
landelijk en regionaal;
Best practices en
gedeelde ervaringen,
knelpunten en
oplossingen
Prestatie-indicatoren
op gebied van afval:
hoeveelheid restafval
per inwoner per jaar;
scheidingspercentage;
hoogte
afvalstoffenheffing

Normen, rapportages
en benchmarks in
beeld
Besluit in Milieubeleid
dat in 2016
Afvalbeleid tot stand
komt
Te weinig houvast om
definitieve
maatregelen te
bepalen
Presentatie verzorgd
voor:
Wethouder
Management Beheer
Leefomgeving
Afval coördinator
Financiën
Communicatie
Handhaving
Milieu
Concept plan van
aanpak
Aanpassing

Start

Gereed

Jan. ‘16

Medio
jan. ‘16

Jan.’16

Jan.’16

pm

Feb.’16

Juni ‘16

Juli ‘16
Sept.’16
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B&W-nota

Plan van aanpak ter
besluitvorming
voorleggen aan B&W
Bespreking in MO
Besluitvorming in college
Ter informatie in de raad

Concept gereed

Sept.’16

Nov.’16
Nov.’16
Nov.‘16
Nov. ’16

Definitief besluit Plan
van aanpak
Pilots
Afvalbeleid

Jan. ‘17
Definitieve keuze
afvalbeleid

Dec. ‘18
Juli ’19

Bijlage: grafische weergave pilots
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