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ONDERWERP

Uitvoeringsplan nieuw afvalinzamelsysteem

Geachte raadsleden,
In mei 2020 is het Grondstoffenbeleid 2020-2024 door u, als gemeenteraad, vastgesteld. Dit
beleid is gericht op het behalen van de VANG-doelstelling: maximaal 100 kg restafval per
inwoner per jaar. Om het aantal kilo’s huishoudelijk restafval terug te brengen van 304 kg
per inwoner in 2021 naar uiteindelijk 100 kg restafval per inwoner per jaar, ligt de focus van
het Grondstoffenbeleid 2020-2024 op het scheiden van huishoudelijk afval.
Het huishoudelijk restafval in Vlissingen bestaat nu voor 87% uit herbruikbare afvalstromen.
Door deze afvalstromen beter te scheiden, kunnen ze worden hergebruikt als grondstoffen
voor nieuwe producten. Zo verdwijnt minder restafval in de verbrandingsoven. Dit is beter
voor het milieu en het zorgt voor lagere kosten. Het verwerken van restafval is namelijk
duurder dan het verwerken van herbruikbare afvalstromen.
Op 30 september 2021 heeft u, als gemeenteraad, ingestemd met het voorstel om PMDafval (plastic-, metalen verpakkingen en drankenkartons) aan de bron te blijven scheiden en
het inzamelsysteem (een combinatie van laag frequent en omgekeerd inzamelen) in te
voeren. Bij dit inzamelsysteem bieden wij de inwoners de mogelijkheid hun afval te scheiden
door service te bieden op het scheiden van herbruikbare afvalstromen en restafval te
ontmoedigen, om uiteindelijk het aantal kilo’s restafval te verminderen.
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Nieuw Afvalinzamelsysteem
Op hoofdlijnen ziet het nieuwe inzamelsysteem er als volgt uit:
•

Laagbouw met vrij achterom of voortuin groter dan > 40 m2 (niet in het
buitengebied)
Deze bewoners moeten het restafval storten in een inzamelvoorziening
(ondergrondse container) en krijgen een rolcontainer voor PMD-afval en gft-afval. De
loopafstand tot de inzamelvoorziening voor restafval wordt vergroot van 75 meter tot
ongeveer 150-300 meter . Dit is onder andere afhankelijk van de bewonersdichtheid.
PMD-afval en gft-afval worden wekelijks afwisselend opgehaald (bijvoorbeeld PMDafval in even weken en gft-afval in oneven weken. Dit wisselt per 4 jaar).

•

In het buitengebied
Deze huishoudens maken voor zowel restafval, gft-afval als PMD-afval gebruik van
rolcontainers. Deze rolcontainers voor restafval worden minder vaak opgehaald (1x
per 4 weken). PMD-afval en gft-afval worden wekelijks afwisselend opgehaald
(bijvoorbeeld PMD-afval in oneven weken en gft-afval in even weken).

•

Bij hoogbouw en laagbouw zonder vrij achterom
Deze huishoudens maken gebruik van inzamelvoorzieningen voor zowel restafval,
gft-afval* als PMD-afval. Waar mogelijk wordt de afstand tot de inzamelvoorziening
voor restafval vergroot en het aantal stortingen beperkt tot 2 keer per week (lage
frequentie). De afstand tot inzamelvoorzieningen voor herbruikbare afvalstromen
wordt verkleind. Deze containers zijn door middel van een afvalsleutel onbeperkt
toegankelijk voor inwoners uit Vlissingen die zijn aangewezen op deze containers.
Deze huishoudens storten hun gft-afval in een gft-cocon. Dit is een bovengrondse
inzamelvoorziening voor gft-afval. Naar aanleiding van de vragen van de PSR 30-092021 worden de gft-cocons in de zomermaanden afhankelijk van de vulgraad
geleegd.

•

Milieupleintjes (clusterplaats voor meerdere afvalstromen)
Inzamelvoorzieningen voor herbruikbare afvalstromen zoals oud-papier en karton,
glas, textiel, elektrische en elektronische apparatuur en luier- en
incontinentiemateriaal worden op wijkniveau samengevoegd op zogeheten
milieupleintjes.

Aanpak invoering van het nieuwe inzamelsysteem
Het inzamelsysteem wordt in fases ingevoerd om de volgende redenen:
- Bewoners worden zo stapsgewijs meegenomen in het nieuwe inzamelsysteem;
- Eventuele problemen op kleine schaal kunnen worden opgelost en deze ervaringen
worden meegenomen naar de volgende fases;
- Het biedt mogelijkheden om maatwerk te leveren voor uitzonderingssituaties;
- Het is kostenbesparend, door waar mogelijk aan te sluiten bij werk met werk en
bestaande containers te herplaatsen;
- Het vermindert overlast voor inwoners, door waar mogelijk aan te sluiten bij werk met
werk;
- De werkbelasting van de organisatie wordt beperkt.
Wij stellen op hoofdlijnen de volgende twee stappen voor (zie bijlage voor uitgebreidere
toelichting) om het nieuwe inzamelsysteem in te voeren:
1. Uitbreiden voorzieningen voor herbruikbare afvalstromen per deelgebied;
2. Ontmoedigen van restafval.
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Voor stap 1 delen wij Vlissingen in vier deelgebieden in, namelijk: Souburg-Ritthem,
Paauwenburg en Lammerenburg, Middengebied en Binnenstad. Deze gebieden zijn
vervolgens onderverdeeld in 13 inzamelwijken. Op hoofdlijnen breiden we de
inzamelvoorzieningen in deze volgorde uit:
1. Paauwenburg en Lammerenburg
2. Binnenstad
3. Middengebied + Souburg-Ritthem
Pas nadat stap 1 is afgerond in de gehele gemeente, gaan we over naar stap 2: het
restafval verder ontmoedigen.

Hoogachtend,
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