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Aanleiding

In het Raadsakkoord 2018-2022 is de ambitie uitgesproken om in 2022 de hoeveelheid 
restafval te halveren. Een speerpunt hierbij is Groente-, Fruit en Tuinafval (GFT). Veel GFT 
eindigt in de gemeente Vlaardingen nog bij het restafval. Dit restafval verdwijnt in de 
verbrandingsoven waarbij de waardevolle grondstoffen verloren gaan. 

De gemeente wil hier iets aan doen. Ze wil het scheiden van GFT makkelijker maken door 
waar mogelijk minicontainers voor de inzameling van GFT te verstrekken. De ervaring leert 
dat bewoners die een eigen container voor GFT hebben meer afval scheiden.

In dit document worden de uitgangspunten voor het verstrekken van de GFT containers 
nader uitgewerkt.

Huidige situatie

Inzamelmiddelen

Vlaardingen is een sterk verstedelijkte gemeente, 62% van de huisaansluitingen is 
hoogbouw. Sinds 2000 wordt het GFT bij deze aansluitingen met blokcontainers 
(verzamelcontainers) ingezameld.

Bij laagbouw is sinds 2014 het uitgangspunt dat het GFT met minicontainers wordt 
ingezameld. Destijds zijn in verschillende wijken containers uitgezet. Een deel is toen echter 
overgeslagen.

Regelgeving

De juridische basis voor deze werkwijze is de vinden in het  Uitvoeringsbesluit 
Afvalstoffenverordening Vlaardingen 2014.  Bij grondgebonden woningen voorziet het besluit
in de inzameling met minicontainers. Voor gestapelde bouw zijn verzamelcontainers het 
aangewezen inzamelmiddel.



Beoogde situatie

Om meer GFT gescheiden in te zamelen is het het streven dat alle aansluitingen die in 
aanmerking komen voor een minicontainer er een krijgen. Dit zijn, conform het 
uitvoeringsbesluit, alle grondgeboden woningen. Met andere woorden: alle woningen met 
een voordeur die rechtstreeks uitkomt op de buitenruimte. Dus ook de benedenwoningen 
van gestapelde bouw.

Uitgangspunten

Doelgroep

In de praktijk zullen niet alle grondgebonden woningen een minicontainer kunnen stallen c.q.
aanbieden. Bij de uitvoering wordt daarom de volgende definitie gehanteerd: Aansluitingen 
met een voortuin en/of achtertuin met achterom.

Fasering

Of een aansluiting een achtertuin met achterom heeft is, met name in de oudere wijken, 
soms lastig te bepalen. Dit moet op locatie, door een ervaren medewerker, in kaart worden 
gebracht.

Terwijl dit wordt onderzocht, wordt begonnen met het ‘laaghangend fruit’. Dit zijn 
aansluitingen in wijken waarvan al bekend is dat ze tot de doelgroep behoren. Of wel de 
laagbouw-wijken die bij de eerste uitzetronde in 2014 zijn overgeslagen. Zodra dit is 
afgerond wordt bij de overige adressen een container uitgezet.

In het belang van draagvlak wordt de gelegenheid geboden om de container na een 
proefperiode van 6 maanden weer te retourneren. Dit neemt op voorhand veel weerstand 
weg en uit ervaringen bij andere gemeenten blijkt dat slechts een paar procent de container 
na deze periode uiteindelijk retourneert.

Communicatie

Bewoners ontvangen een aankondigingsbrief waarin wordt uitgelegd dat er op het 
betreffende adres een minicontainer voor GFT wordt geplaatst. In deze brief wordt aandacht 
besteed aan nut en noodzaak en krijgen bewoners tips over hoe GFT het beste gescheiden 
kan worden. 

Eventueel worden in deze fase bijvoorbeeld ‘keukenemmers’ en biologisch afbreekbare 
afvalzakjes uitgedeeld. Veel mensen vinden het lastig om het Groente- en Fruitafval in de 
keuken te scheiden en met deze hulpmiddelen wordt dit een stuk makkelijker.

Een deel van de bewoners heeft in de afgelopen jaren al een minicontainer voor GFT 
aangevraagd of behoort niet tot de doelgroep omdat ze bijvoorbeeld toch geen achterom 
hebben. In de aankondigingsbrief wordt uitgelegd hoe deze bewoners dit kenbaar kunnen 
maken. Aan deze bewoners wordt geen minicontainer verstrekt. Zo wordt onnodig werk, 
weerstand en onbegrip zoveel mogelijk voorkomen. 



Er zijn bedrijven die zich specialiseren in het uitzetten van minicontainers. Zij kunnen 
desgewenst een online faciliteit bieden waar bewoners zich kunnen melden die geen 
minicontainer willen ontvangen.

Tegelijkertijd is het zinvol om in de overkoepelende communicatie aandacht te besteden aan
de mogelijkheid om een GFT container aan te vragen. Zo krijgen ook adressen die in het 
verleden eventueel zijn overgeslagen maar aan de aandacht zijn ontsnapt alsnog de 
gelegenheid om er een aan te vragen.

De aankondigingsbrief wordt op een later tijdstip gevolgd door de uitvoeringsbrief. In deze 
brief wordt aangegeven wanneer de container wordt uitgezet en wat van de bewoners wordt 
verwacht (zie Uitvoering).

Uitvoering

Het uitzetten van de containers kan worden uitbesteed of in eigen beheer worden 
uitgevoerd. Dit is afhankelijk van het aantal containers dat per ronde wordt uitgezet.

Bewoners hoeven niet thuis te zijn als de container wordt afgeleverd. In de uitvoeringsbrief 
wordt aangegeven dat bewoners de container aan het eind van de dag op het eigen perceel 
moeten hebben gestald. Zijn ze zelf niet thuis dan kunnen ze hiervoor bijvoorbeeld de buren 
inschakelen.

De containers worden in ieder geval voorzien van een sticker. Op de sticker staat onder 
andere het adres en de afvalsoort. Zo is het voor bewoners en medewerkers van 
(bijvoorbeeld) Irado makkelijk een op straat achtergebleven container thuis te brengen. 
Daags na de uitzetronde rijdt de servicewagen na om achtergebleven containers op de 
bijbehorende percelen te zetten.

GFT wordt tweewekelijks ingezameld. De containers worden bij voorkeur twee weken voor 
de volgende inzameldag uitgezet. Zo hebben bewoners de tijd om aan de container te 
wennen en deze te vullen voor de eerste inzamelronde.



Stappenplan

Hieronder zijn bovenstaande uitgangspunten uitgewerkt in een stappenplan:

1. Onderzoeken welke aansluitingen in de gemeente tot de doelgroep behoren c.q. voor
en/of achtertuin met achterom hebben;

2. Opstellen adressenlijst ‘laaghangend fruit’;

3. Inplannen routers;

4. Aanschaf minicontainers (eventueel inclusief uitzetten, webportaal en 
identificatiechip);

5. Aankondigingsbrief ‘laaghangend fruit’ met daarin o.a.:

◦ Hoe kunnen bewoners aangeven dat ze niet tot de doelgroep behoren of al een 
container hebben;

◦ De container is verplicht maar kan na 6 maanden kan worden geretourneerd.

6. Verwerken feedback n.a.v. aankondigingsbrief ‘laaghangend fruit’ (aanpassen 
adressenlijst);

7. Voorbereiden/ inplannen uitzetronde;

8. Uitvoeringsbrief ‘laaghangend fruit’ met daarin o.a.:

◦ Bewoners hoeven niet thuis te zijn wanneer de container wordt geleverd;

◦ Bewoners dienen de container voor het einde van de dag op het eigen perceel 
gestald te hebben, eventueel met hulp van buren;

◦ Inzamelschema GFT.

9. Uitzetten minicontainers;

10. Nazorgronde om te kijken of alle containers op het eigen perceel zijn gestald en 
a.h.v. meldingen naleveren/ uitruilen van (kapotte) containers;

11. Opstellen adressenlijst ‘overige adressen’

-

(gevolgd door bovengenoemde stappen 3 – 10)
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