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Aantal bijlagen

Geachte leden van de raad,
In februari 2017 is het beleidsplan Afvalinzameling gemeente Vlaardingen 2017 vastgesteld.
Hierin zijn beleidsmaatregelen beschreven die ingezet worden om het huishoudelijk afval beter te
scheiden. In deze memo worden de (voorlopige) resultaten en eventuele vervolgacties beschreven.
A. Pilot hoogbouwflats Waterweg Wonen
Van juli 2017 tot november 2017 heeft een pilot plaatsgevonden waarbij hoogbouwflats van Waterweg
Wonen met stortkokers centraal hebben gestaan.
Speciaal voor deze proef zijn verzamelcontainers voor grondstoffen zoals glas, papier, groente- en
fruitafval en etensresten op korte afstand van de centrale ingang van de flats geplaatst. Daarbij zijn ook
tijdelijke containers voor restafval buiten neergezet.
Bestuursleden van bewonerscommissies en andere vrijwilligers, zogenoemde ‘afvalcoaches’, hebben
samen met de gemeente en Irado actief flatbewoners benaderd. Zij hebben bewoners geïnformeerd over
het nut van de afvalscheiding, hen tips gegeven over het opslaan van grondstoffen in de woning. En zij
hebben de voor de proef ter beschikking gestelde gratis afvalscheidingstas en biobakje voor groente- en
fruitafval en etensresten aan de bewoners uitgedeeld.
Het afsluiten van stortkokers wordt door Waterweg Wonen per flat bekeken op draagvlak. Wanneer
Waterweg Wonen hiertoe besluit kunnen ondergrondse containers voor de entree van het flatgebouw
worden gerealiseerd.
Wij constateren dat actieve communicatie en een hoog serviceniveau leiden tot een verbeterde
afvalscheiding. Dit ligt in lijn met landelijke onderzoeken door Rijkswaterstaat. Hieruit blijkt dat
overtuiging, de betrouwbaarheid van de zender, inhoudelijke informatie én het gemakkelijk kunnen
ontdoen van gescheiden afval positief bijdragen aan betere afvalscheiding in de hoogbouw.
Vervolg
In het eerste kwartaal van 2018 vervolgt de gemeente het overleg met Waterweg Wonen over:
1) het (permanent) afsluiten van de stortkokers in de hoogbouwflats;
2) het motiveren van bewoners tot verbeterde afvalscheiding (communicatie);
3) het plaatsen van ondergrondse containers in de nabijheid hoogbouwflats voor restafval en
grondstoffen ter vervanging van de stortkokers.
B. Pilot nascheiding huishoudelijk restafval
Na een uitgebreid onderzoek naar de mogelijkheden en een pilot in 2016 is in 2017 een
verwerkingscontract afgesloten met afvalverwerker Omrin voor de nascheiding van het huishoudelijk
restafval. In de sorteercentrale van Omrin worden grondstoffen als plastic-, metalen- en kartonnen

drankverpakkingen en mineralen alsnog gescheiden van het restafval. Met een vergistingstechniek wordt
het organisch afval uit het restafval omgezet in biogas.
De nascheiding in de sorteercentrale vindt plaats naast bronscheiding. Bij bronscheiding bieden
bewoners het afval gescheiden aan. De hoeveelheid gescheiden grondstoffen via nascheiding en
bronscheiding heeft ervoor gezorgd dat het afvalscheidingspercentage is gestegen van 30% in 2016
(2014; 26%, 2015; 28,3%) naar 44% in 2017.

Vervolg
Door innovatie van nascheidings- en recycletechnieken zal in 2019 ook het luiermateriaal in het
huishoudelijk restafval door Omrin gerecycled gaan worden. Hierdoor ontstaat naar verwachting een
lichte stijging van het afvalscheidingspercentage. Naast luierrecycling benutten wij alle mogelijkheden
voor nascheidings- en recycletechnieken die ons momenteel ter beschikking staan. Voortgaande
innovatie in de komende jaren zal mede bijdragen aan het verder doen toenemen van het
afvalscheidingspercentage.
C. Bronscheiding
In 2017 zijn aanzienlijk hogere afvalscheidingsresultaten behaald door de combinatie bronscheiding met
nascheiding. Bronscheiding blijft in de toekomst noodzakelijk omdat bij hergebruik/recycling van
grondstoffen als glas en papier de duurzame eigenschappen behouden blijven. Papier kan bijvoorbeeld
6 tot 7 keer gerecycled worden en glas heeft een oneindige levensduur als het via bronscheiding
gerecycled wordt. Ook groente-, fruit- en tuinafval, etensresten en textiel behouden via bronscheiding
een betere kwaliteit voor hergebruik.
Projecten in 2017 als ‘100-100-100’ en pilot hoogbouw, waarbij gestreefd wordt naar minder afval en
betere afvalscheiding, laten zien dat uitgebreide afvalcommunicatie grote invloed heeft op de motivatie
van bewoners om meer afval te scheiden. Ook het verstrekken van de juiste inzamelmiddelen om dicht
bij huis het afval te kunnen scheiden draagt hier aan bij. De positieve resultaten laten zich niet direct
doorvertalen in een verbetering van het afvalscheidingspercentage voor het jaar 2018. Om dit te kunnen
bereiken zullen maatregelen ingezet worden die zich richten op alle lagen van de Vlaardingse bevolking.

Vervolg
Om de inzameling van grondstoffen als glas, papier, textiel en groente-, fruit- en tuinafval en etensresten
te verhogen in 2018 heeft lrado opdracht gekregen de volgende maatregelen uit te voeren:
opstellen van een communicatieplan voor atvalpreventie en afvalschetding;
verspreiden van nee/nee-stickers (afvalpreventie) en afvalwijzers met informatie over het scheiden
van afval;
verhogen van inzameling van snoeiafval naar alle kwartalen van het jaar
aanbieden van grotere minicontainers voor gif (240 liter i.p.v. 140 liter inhoud) door omwisselen
verstrekken van een minicontainer voor papier en gft in nieuwbouwwijken.
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D. Invoering bestuurlijke boete Afval
In december 2017 is de Eerste wijziging van de Afvalstoffenverordening Vlaardingen 2014 door uw raad
aangenomen. Deze maatregel beoogt een directer effect (lik op stuk) bij het beboeten van een
overtreding zoals het bijplaatsen van een afvalzak of grofvuil naast een afvalcontainer. Met de
bestuurlijke boete is het ook mogelijk om bedrijven die illegaal gebruik maken van een afvalcontainer
volgens deze verordening te beboeten.
Met deze maatregel, die zowel preventief als sanctionerend wordt toegepast, streeft de gemeente naar
zichtbare schone containerlocaties en betere afvalscheiding.
Vervolg
Na publicatie van de Eerste wijziging van de Afvalstoffenverordening Vlaardingen 2014 kunnen de eerste
bestuurlijke boetes opgelegd gaan worden

Wij vertrouwen erop u met de hierboven vermelde stand van zaken de samenhang tussen alle
maatregelen m.b.t. uitgevoerd afvalbeleid over 2017 voldoende te hebben toegelicht.
Hoo achtend,
Bur me ster en wethouders van Vlaardingen,

de sec eta is,
mr. drs. A.
Knol-van Leeuwen
.

