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Inzameling blik
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Aan de Raad,

Hierbij stellen wij u op de hoogte van het volgende:

Inzameling blik bij plastic verpakkingsafval en drankenkartons
Vanaf 1 april aanstaande kunnen de inwoners van de gemeente Steenbergen het blik inleveren 
samen met het plastic verpakkingsafval en drankenkartons, een gecombineerde inzameling PMD 
genaamd. PMD staat voor plastic verpakkingsafval, metalen verpakkingen (blik) en drankenkartons. 
Momenteel wordt het blik ingezameld via het restafval.

Achtergrondinformatie
Vangdoelstelling
In het beleidsplan Van Afval Naar Grondstof 2016-2020, door uw raad vastgesteld in april 2016, is 
een ambitie van 100 kg restafval/inwoner in 2020 bepaald.
Uit de evaluatie 1 jaar Omgekeerd Inzamelen blijkt dat de teller staat op 150 kg restafval per 
inwoner, een flinke daling van 75 kg fijn restafval/inwoner maar er is nog een weg te gaan. In het 
kader van alle beetjes helpen en het gemak voor onze inwoners sluit een inzameling van blik bij het 
PD hier naadloos bij aan.

Regionale afspraken
De overslaglocatie voor het plastic verpakkingsafval en drankenkartons (PD) is bij Saver in 
Roosendaal. Vanaf de start van de PD inzameling lag met de omliggende gemeenten, die dezelfde 
overslaglocatie hebben, de afspraak om geen blik bij het PD te doen. Dit vanwege de kans op extra 
vervuiling van de PD stroom. Saver heeft aangegeven dat er geen sprake meer is van een harde 
afspraak. Inmiddels zijn sommige regiogemeenten gestart met een blikinzameling bij PD of 
voornemens om dit op korte termijn te gaan doen.

Sorteeranalyses-potentie
Elk jaar voert De AfvalSpiegel in onze gemeente sorteeranalyses uit. Hierbij onderzoeken zij uit 
welke componenten het fijn restafval en het plastic verpakkingsafval en drankenkartons (PD) 
bestaat. Uit de laatste sorteeranalyses blijkt dat in het fijn restafval nog ongeveer 3,5 kg blik per 
inwoner/jaar zit en in het PD nog ongeveer 0,2 kg/inwoner. Totaal komt er 3,7 kg per inwoner aan 
blik vrij.
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Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 20 7 9
In het huidig geldend Uitvoeringsbesluit behorend bij de Afvalstoffenverordening 2019 staat een 
gecombineerde PD inzameling vermeld. Dit is aangepast naar een PMD inzameling via een 
Wijzigingsbesluit op het huidig geldend Uitvoeringsbesluit.

Onderzoek blik inzameling
Naar aanleiding van een toezegging aan uw raad heeft onderzoek plaatsgevonden naar de 
mogelijkheden voor blikinzameling. Hierin zijn aspecten zoals onderliggende afspraken, kosten, 
milieu en service meegenomen. Hieronder vindt u samengevat de conclusies van het onderzoek.

Milieu
Momenteel haalt de verwerker het blik uit het restafval, zowel de ferro als non-ferro stroom. Qua 
milieu heeft het geen meerwaarde om het blik op een andere manier in te zamelen.

Kosten
a. Vergoeding vanuit het Afvaifonds Verpakkingen
Tot op heden gaf het Afvaifonds Verpakkingen enkel een vergoeding voor het plastic 
verpakkingsafval en drankenkartons. Voor metalen verpakkingen (blik) was er nog geen vergoeding. 
Omdat dit vanaf 1 april 2020 wel het geval is, is het voor de gemeenten ook gunstiger om het blik 
(samen met de PD stroom) in te zamelen.

b. Inzamelkosten
Er is geen sprake van extra inzamelkosten omdat het een gecombineerde inzameling betreft. De 
ledigingfrequentie, eenmaal per 2 weken, blijft gelijk. De kosten van een gecombineerde PMD 
inzameling vallen naar verwachting weg tegen de kosten voor de inzameling en de verwerking van 
het blik in het restafval.

Serviceprikkel
Ten aanzien van de service voor onze inwoners heeft de gecombineerde (PMD) inzameling zeker 
zin. Bij het Omgekeerd Inzamelen zamelen we de grondstoffen zoveel mogelijk aan huis in via de 
P(M))D minicontainer of de ondergrondse P(M)D containers nabij de appartementen. Door ook het 
blik zo dicht mogelijk aan huis in te zamelen, dient ook deze serviceprikkel de inwoners en mogen 
we de hoogst mogelijke respons verwachten.

Blik bij andere fracties zoals glas
De glasbakken in onze gemeente zijn niet hiervoor geschikt. Er is geen mogelijkheid om ze om te 
bouwen, bovendien is een dergelijke inzameling niet te combineren met onze inzameldienst. Een 
combinatie met andere fracties dan het PD is niet realiseerbaar.

Aparte inzameling blik
Een aparte blikinzameling is mogelijk maar werkt kostenverhogend omdat er speciale voorzieningen 
en een separate inzameling voor moet worden geregeld. Bovendien is er dan sprake van een 
brengsysteem. Hierdoor zal de respons lager zijn dan bij een huis aan huisinzameling samen met 
het PD. Een huis aan huisinzameling enkel voor blik is financieel en praktisch niet haalbaar.

Conclusie
In het kader van de VANG doelstelling, het loslaten van de harde afspraak met de regiogemeenten, 
het vergoedingsysteem en het omgekeerd inzamelen is het voor onze gemeente de meest voor de 
hand liggende oplossing om het blik in te zamelen samen met het plastic verpakkingsafval en 
drankenkartons.
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Aandacht voor vervuiling
Het risico bestaat dat het plastic verpakkingsafval en drankenkartons meer vervuild raakt door het 
blik. Dit zou kunnen leiden tot afkeur. Daarom is het van belang dat het blik leeg wordt aangeboden. 
Dit wordt meegenomen in de voorlichtingscampagne naar onze inwoners. Ook blijven we de 
vervuiling monitoren.

Communicatie/Aanpak
Stichting Nedvang is bezig met het ontwerpen van een landelijke campagne gericht op PMD- 
scheiding. Zodra deze gereed haken wij hier op aan. Verder geven we in een nieuw 
communicatieplan aan hoe we structurele communicatie op afvalgebied verder vorm gaan geven. 
Vooruitlopend hierop lichten we onze inwoners en collega's zo breed mogelijk in over de 
gecombineerde PMD inzameling. Via social media, de gemeentelijke website, het elektronisch 
gemeenteblad, de informatiepagina en communicatiemateriaal zoals stickers worden aangepast.

Wij hopen op deze wijze een steentje bij te kunnen dragen aan de VANGdoelstelling en de reductie 
van de hoeveelheid restafval.

Hoogachtend, j
burgemeester en wethouders van Steenbergen,/ 
de secretaris, de burgemeester,

elt, MBA
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