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Geachte leden van de Raad, 

Op 1 november 2016 heeft ons college besloten te willen voldoen aan de VANG-doelstellingen. VANG 
staat voor: Van Afval Naar Grondstof. Het doel is zo veel mogelijk afvalstromen gescheiden in te 
zamelen of weg te laten brengen en opnieuw in de productieketen te brengen. Daarmee wordt  de 

te verbranden hoeveelheid restafval verder verminderd. 

Het is ons doel om in 2020 de hoeveelheid restafval per inwoner terug te brengen tot 100kg (of 
minder) met een scheidingspercentage van 75% (of hoger). 

De resultaten van 2016 laten zien dat we met een scheidingspercentage van 80% de doelstelling al 
ruimschoots hebben gehaald. De hoeveelheid restafval per inwoner was in 2016 nog 106 kg. Ook 
daar zijn we dus op de goede weg. We verwachten de doelstelling van 100 kg of minder zeker te 

gaan halen. 

Van deze 106 kg is 81 kilo de inhoud van de witte afvalzak en 25 kilo het vaak grove restafval dat 
naar de milieuparken wordt gebracht. Om duidelijkheid te krijgen over de samenstelling van het 
restafval dat huis aan huis wordt opgehaald, hebben we in september een sorteeranalyse laten 
uitvoeren. Op een aantal locaties zijn op een inzameldag de witte afvalzakken weggehaald en één 
voor één op detail niveau uitgepluisd. De rapportage van deze analyse treft u als bijlage aan. De 
hoeveelheid GFT-afval vormt ongeveer 36% van het gewicht van de afvalzak. Per inwoner ongeveer 

30 kg per jaar. 

Om de eerder genoemde doelstellingen te halen, heeft het college besloten om in 2017 te starten 
met een intensievere campagne om onze inwoners nog meer bewust te maken van hun invloed op 

de samenstelling van het huishoudelijk afval en de gevolgen daarvan voor hun eigen portemonnee.   

Zoals gezegd zal het bijgevoegde rapport daarbij als basis dienen en zal in 2018 wederom een 

dergelijke analyse plaatsvinden. 

In de komende tijd zult u dus met regelmaat korte publicaties tegenkomen die een verdere 
verbetering van het scheidingsgedrag tot doel hebben. Waar mogelijk zullen we dat samen met 

gemeenten in de regio doen. 

Tevens heeft het college besloten om een plan van aanpak te laten opstellen voor het vervangen en 
herinrichten van het ondergrondse containerpark, rekening houdend met het ontbreken van eigen 
personele capaciteit. Aanleiding daarvoor zijn de recente (tijdelijke) verplaatsing van de containers 

in Berg en de algemene technische staat waarin de containers verkeren. 

Hopende u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd, 

hoogachtend, 
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Bijlage: Valkenburg aan de Geul, Analyse huishoudelijk restafval 2016 


