
 

    
     

 
 
 
 
 

  
  

    
 

 
 
 

    
        

    
      

    
    

    
 
 

  
 

           
            

                
               

        
 

             
 

               
           

             
             
     

 
          

   
              

           
               

       
 

             
            

             
           

 
      

              
               

            
  

Gemeenteraad Vlissingen 
Postbus 3000 
4380 GV VLISSINGEN 

UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM 

1210910 / 1302516 23 april 2021 
BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN 

J. Bijl 

ONDERWERP 

OLAZ onderzoekrapport Inzamelsystemen Zeeuwse gemeenten- Bron- nascheiding 

Geachte raadsleden, 

Sinds medio 2020 heeft gemeente Vlissingen zich door het Grondstoffenbeleid 2020-2024 
geconformeerd aan het behalen van de VANG-doelstelling (max.100 kg restafval per inwoner 
per jaar). Om het aantal kilo’s huishoudelijk restafval terug te brengen van 344 kg per inwoner 
in 2020 naar 100kg restafval per inwoner per jaar, ligt de focus van het Grondstoffenbeleid 
2020-2024 vooral op het scheiden van huishoudelijk afval. 

Zeeuwse gemeenten moeten kiezen voor wel of geen nascheiding van PMD in het 
restafvalcontract 
Het contract van de O.L.A.Z. gemeenten voor de restafvalverwerking bij AVR loopt tot en met 
31-12-2022. Het contract bevat een optie voor verlenging. Vanwege het gunstige 
verwerkingstarief zal deze optie worden verlengd. Elke gemeente moet een keuze maken of 
dit met of zonder nascheiden van het PMD (plastic-, metalen verpakkingen en drankenkartons) 
uit het restafval is. 

Onderzoek vanuit O.L.A.Z. biedt inzicht in toekomstperspectieven met- en zonder 
nascheiding van PMD 
De keuze bron- of nascheiding van PMD heeft wel gevolgen voor de inzamelsystemen van de 
individuele gemeenten. Vanuit O.L.A.Z. zijn de verschillende inzamelsystemen bij de Zeeuwse 
gemeenten onderzocht door IPR Normag. Het doel is om gemeenten beter inzicht te geven in 
de toekomstperspectieven met- en zonder nascheiding van PMD. 

Op 12 april jl. heeft IPR Normag de onderzoeksresultaten opgeleverd aan het dagelijks 
bestuur (DB) O.L.A.Z. Het DB van O.L.A.Z. wil met deze onderzoeksresultaten gemeenten 
ondersteunen met de keuze voor bron- of nascheiding van PMD uit het restafval. De 
bestuurlijke samenvatting en het gehele rapport vindt u in de bijlage. 

Definitieve keuze gemeente Vlissingen bron- nascheiding 
De keuze voor gemeente Vlissingen zal voor de vergadering van het algemeen bestuur van 
het O.L.A.Z. op 9 december 2021 gemaakt moeten zijn. Op die manier kan het dagelijks 
bestuur van O.L.A.Z., per gemeente de definitieve keuze aan afvalverwerker AVR kenbaar 
maken. 

POSTBUS 3000, 4380 GV VLISSINGEN  TELEFOON 0118-487000 EMAIL GEMEENTE@VLISSINGEN.NL 
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Op 1 juli wordt de keuze bron of nascheiden van het PMD afval voorgelegd aan u, de 
gemeenteraad. Voor het besluit zal er voor u, als gemeenteraad, een informatiebijeenkomst 
worden georganiseerd waarin onder meer de uitkomsten van dit onderzoek worden 
besproken. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris, de burgemeester, 

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar 

Bijlagen 
1302435 O.L.A.Z. Rapport IPR Normag onderzoek Inzamelsystemen Zeeuwse 

gemeenten 
1302437 O.L.A.Z. Onderzoek Inzamelsystemen Zeeuwse gemeenten Bijlage 5a 

Bronscheidingsgemeenten 
1302438 O.L.A.Z. Onderzoek Inzamelsystemen Zeeuwse gemeenten- Bijlage 5b 
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