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ONDERWERP    

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Vlissingen 2022 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
Op 9 juni 2022 heeft uw gemeenteraad de nieuwe Afvalstoffenverordening Vlissingen 2022 
vastgesteld. Daarom is het belangrijk om de uitvoerende regels hiervoor onder te brengen in 
een nieuw Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Vlissingen 2022, die door het college 
wordt vastgesteld. 
 
Het vaststellen van een uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening  heeft de volgende 
redenen: 

  De manier waarop wij omgaan met afval (circulair: van afval naar grondstof) is 
veranderd. Dit is uitvoerig beschreven in ons Grondstoffenbeleid 2020-2024 en het 
besluit om PMD aan de bron te blijven scheiden en een service prikkel in te voeren 
[30 september 2020- documentnummer 1322118]. De verordening en het vast te 
stellen uitvoeringsbesluit scheppen kaders die deze verandering/ ontwikkeling 
ondersteunen. 

 In de nieuwe Afvalstoffenverordening heeft al een wetstechnische modernisering 
plaatsgevonden (onder andere meer consistentie en de verwerking van de wettelijk 
plicht om bioafval, papier, metaal, kunststof, glas en elektronische apparatuur 
gescheiden in te zamelen). Dit moet worden doorvertaald naar uitvoerende regels. 

 Procedures/ richtlijnen voor het plaatsen van inzamelvoorzieningen kunnen worden 
geactualiseerd, geüniformiseerd en gezamenlijk worden ondergebracht in het 
uitvoeringsbesluit. 

 Uniformiteit van Zeeuwse gemeenten, zoals besproken in vergadering 28 juni 2018 
Algemeen Bestuur Openbaar Lichaam Afvalstoffen Zeeland (O.L.A.Z.). 
 

Om tot een nieuw Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2022 te komen, dat aansluit op 
de Zeeuwse en Vlissingse situatie hebben we: 



Blad 2 behorend bij 2152687 / 2152815 
 

 De Afvalstoffenverordening Vlissingen 2022, die gebaseerd is op de meest actuele 
modelverordening van Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het 
Zeeuwse model 2018, gebruikt als uitgangspunt; 

 De gemaakte keuzes vanuit het Grondstoffenbeleid 2020-2024 (keuze bronscheiding 
PMD, serviceprikkel, toegangsbeperking en uitbreiding gft-inzamelvoorzieningen) 
verwerkt. 
 
Dit samen heeft geleid tot een nieuw Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 
Vlissingen 2022. 

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

 
drs. R.D.A. Wiskerke    drs. A.R.B. van den Tillaar 
 




