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Evaluatie beëindiging inzameling bedrijfsafval

Geachte raadsleden,
Gemeenten zijn wettelijk verplicht om per 2020 beleid te hebben, gericht op het behalen van
de VANG-doelstelling (max.100 kg restafval per inwoner per jaar).
Het beleid is samen met andere eerder genomen besluiten en uitgangspunten uitgewerkt in
een ambitiedocument. Op basis van deze ambitie is een raadsvoorstel gemaakt. Op 28 mei
2020 heeft u, als raad, hiermee ingestemd. Onderdeel van dit voorstel is het plan van
aanpak Grondstoffenbeleid voor de periode 2020-2024.
Eén van de vervolgstappen uit het plan van aanpak is het beperken van het oneigenlijk
gebruik van de inzamelmiddelen. Op 19 januari 2021 heeft het college van B&W onder
andere besloten om uitvoering te geven aan de gefaseerde toegangsbeperking van de
inzamelcontainers (rest- en gftafval). Hierdoor worden deze containers alleen beschikbaar
voor inwoners van de gemeente Vlissingen.
Deze toegangsbeperking hangt samen met het besluit van het college van B&W [6 juli 2022,
2122118] om de inzameling van bedrijfsafval als gemeente Vlissingen per 1 augustus 2022
te beëindigen. Momenteel storten bedrijven zowel legaal als illegaal hun afval in
ondergrondse containers. Dit leidt tot veel extra kilo’s bij het huishoudelijk restafval en
daarmee voor een hogere afvalstoffenheffing voor inwoners. Dat willen we op deze manier
voorkomen. Om te voldoen aan landelijke wet- en regelgeving en om te zorgen dat we de
VANG-doelstelling gaan behalen, stopt de gemeente dus met de inzamelen van
bedrijfsafval.
In het besluit zijn een tweetal uitzonderingen gemaakt waarvoor we wel bedrijfsafval blijven
inzamelen:
-de eigen accommodaties van de gemeente Vlissingen. Wel wordt het afval voor deze
accommodaties buiten het huishoudelijk afval gehouden;
-Zzp’ers waarvan het afval qua hoeveelheid en soort vergelijkbaar is met het huishoudelijk
afval.
In de afgelopen periode (augustus 2021- augustus 2022) hebben we verschillende stappen
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(zie bijlage voor uitgebreidere toelichting) ondernomen:
•Ondernemers zijn geïnformeerd over beëindiging van contracten per 1 augustus 2022;
•In drie van de vier deelgebieden zijn de ondergrondse containers alleen beschikbaar voor
onze inwoners. Alleen in de binnenstad zijn de ondergrondse containers nog toegankelijk
voor iedereen;
•We scheiden grotendeels het bedrijfsafval van het huishoudelijk restafval. Het bedrijfsafval
wordt niet meer meegeteld bij het huishoudelijk afval;
•Heeft u, als raad, positief ingestemd op de motie (LPV en GL) om het bedrijfsafval op
basisscholen gescheiden in te zamelen;
•We onderzochten hoeveel ondernemers onvoldoende ruimte hebben om afval op te slaan;
•We hebben onderzocht en geconstateerd dat particuliere inzamelaars geen interesse
hebben in het faciliteren van witte route en huren van verzamelcontainers.
Door bovenstaande stappen te doorlopen is er een aantal vraagstukken ontstaan bij het
beëindigen van de inzameling van het bedrijfsafval die vragen om specifieke keuzes. Deze
vraagstukken hebben onder andere te maken met uitzonderingen waarvoor we bedrijfsafval
blijven inzamelen (bijvoorbeeld basisscholen en evenementen), of het inzamelen van
bedrijfsafval, waarvoor gemeenten in tegenstelling tot huishoudelijk afval geen wettelijke
taak hebben, rendabel moeten zijn?
Bij het zoeken naar oplossingen voor deze vraagstukken houden we vast aan de drie eerder
vastgestelde uitgangspunten, namelijk:
1.Voldoen aan de Wet markt en overheid;
2.Bedrijfsafval scheiden van het huishoudelijk afval;
3.Zo circulair mogelijk in lijn met de Strategische Visie, VANG doelstelling en het
Grondstoffenbeleid 2020-2024.
Het college gaat het beëindigen van het bedrijfsafval evalueren om te bepalen op welke
wijze wij het inzamelen van bedrijfsafval in bepaalde situaties willen beëindigen (inclusief de
mogelijke uitzonderingssituaties). Dit moet ons ruimte geven om de ontstane vraagstukken
verder uit te zoeken en tot een goed beargumenteerde oplossing te komen. Het biedt ons de
mogelijkheid om de ondergrondse containers in de binnenstad alleen toegankelijk te maken
voor onze inwoners. In deze periode blijven wij bedrijfsafval inzamelen voor ondernemers in
de binnenstad/ winkelcentra (inclusief Scheldestraat), evenementen, eigen accommodaties,
cruiseschepen en jachthaven Scheldekwartier.
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