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ONDERWERP    
Uitvoering beëindiging inzameling bedrijfsafval gemeente Vlissingen 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
Gemeenten zijn wettelijk verplicht om per 2020 beleid te hebben, gericht op het behalen van 
de VANG-doelstelling (max.100 kg restafval per inwoner per jaar). Het beleid is uitgewerkt in 
een document Ambities en uitgangspunten Grondstoffenbeleid 2020-2024. Op basis van deze 
ambitie is een raadsvoorstel gemaakt. Op 28 mei 2020 heeft de raad hiermee ingestemd. 
Onderdeel van dit voorstel is het plan van aanpak Grondstoffenbeleid voor de periode 2020-
2024. 
 
Toegangsbeperking inzamelcontainer 
Eén van de vervolgstappen uit het plan van aanpak is het beperken van het oneigenlijk 
gebruik van de inzamelmiddelen. Op 19 januari 2021 heeft het college van B&W besloten 
om uitvoering te geven aan de gefaseerde toegangsbeperking van de inzamelcontainers 
(rest- en gftafval). Hierdoor worden de inzamelcontainers alleen beschikbaar voor haar 
eigen inwoners. 
 
Deze toegangsbeperking hangt samen met het doel, zoals in september 2018 door het 
college besloten, om de inzameling van bedrijfsafval als gemeente Vlissingen te beëindigen. 
Momenteel storten bedrijven zowel legaal als illegaal hun afval in inzamelcontainers. Met 
uitzondering van twee inzamelcontainers speciaal voor bedrijfsafval, komt al het bedrijfsafval 
terecht in het huishoudelijk restafval. Allereerst voldoet gemeente Vlissingen hiermee niet 
aan de wet Markt en Overheid. Ten tweede leiden deze kilo’s bedrijfsafval tot extra kilo’s 
huishoudelijk restafval. Dit heeft negatieve invloed op het behalen van de VANG-doelstelling 
en het zorgt voor hogere afvalstoffenheffing voor inwoners. 
 
Beëindiging contracten per 1 augustus 2022  
Om de inzameling van bedrijfsafval te beëindigen, moeten de contracten worden opgezegd. 
Om ondernemers zo min mogelijk te belasten in deze zware corona-periode, hanteert 
gemeente Vlissingen voor alle bedrijven, ongeacht de contractuele opzegtermijn, een jaar 
opzegtermijn. De contracten worden schriftelijk opgezegd. 
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Gemeente zoekt voor 15 november oplossing binnenstad 
Verschillende ondernemers maken gebruik van een inzamelcontainer in de binnenstad. 
Voor ondernemers in de binnenstad is het vaak lastig om een (rol)container op hun eigen 
terrein te plaatsen. Daarom onderzoekt gemeente Vlissingen samen met de Vlissingse 
Ondernemers Centrale (VOC) en particuliere inzamelaars of bestaande inzamelcontainers 
voor bedrijfsafval gebruikt kunnen worden. Uiterlijk 15 november informeert gemeente 
Vlissingen ondernemers over de resultaten van dit onderzoek.  
 
Vrije keuze geschikte afvalinzamelaar 
Voor 1 augustus 2022 zoekt de ondernemer een particuliere afvalinzamelaar voor het 
bedrijfsafval. De ondernemer staat vrij om te bepalen welke afvalinzamelaar hij/zij kiest. Wel 
zijn er enkele regels waaraan de ondernemer en de afvalinzamelaar zich volgens de 
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) moeten houden. Deze hebben o.a. te maken met 
het tijdelijk plaatsen van objecten (bijvoorbeeld rolcontainers) in de openbare ruimte.  
 
Sluiting ondergrondse containers en tijdelijke oplossing  
In de periode tot 1 augustus 2022 gaan de inzamelcontainers voor gft- en restafval in 
gemeente Vlissingen stapsgewijs op slot, zodat deze alleen toegankelijk zijn voor 
huishoudens. Ondernemers worden per brief geïnformeerd wanneer bij hen in de buurt de 
ondergrondse containers op slot gaan. Heeft de ondernemer op dat moment nog geen 
inzamelaar gevonden voor het bedrijfsafval? Dan kan de ondernemer tot 1 augustus 2022 
gebruik maken van een door gemeente Vlissingen aangeboden inzamelmiddel. 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris,  de burgemeester, 

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


