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Geachte leden van de raad, 
 
In 2018 informeerde ik u over de resultaten van de inzameling van huishoudelijk afval in 2017. Ook 

de resultaten van 2018 wil ik graag met u delen. Behalve informatie over de ingezamelde 

hoeveelheden en de vergelijking met voorgaande jaren, worden ook de sorteeranalyses van 2018 

gepresenteerd. In 2018 is niet alleen gekeken naar de samenstelling van het restafval in de witte 

restafvalzakken, maar ook naar de samenstelling van het PMD. 

 

Hoe wordt afval in Valkenburg aan de Geul ingezameld? 

1. Groente-, fruit- en tuinaval (gft) wordt wekelijks aan huis ingezameld. 

2. Een keer per twee weken worden fijn restafval in de witte zak en de verpakkingen van 

plastic, metaal en drankenkartons (PMD) in de doorzichtige zak aan huis opgehaald. 

3. Oud papier en karton (OPK) worden een keer maand aan huis opgehaald. 

4. Op diverse plekken in de gemeente staan ondergrondse containers, zogenaamde 

brengvoorzieningen, waar verpakkingsglas en textiel kan worden aangeboden. In 2019 zijn 

alle brengvoorzieningen vernieuwd. 

5. Op verzoek kan een keer per maand (tegen betaling) grof huishoudelijk afval en wit en 

bruingoed aan huis worden opgehaald. 

6. Tot slot kunnen onze inwoners terecht op de milieuparken van de GR Geul en Maas en sinds 

1 januari 2018 ook op de parken van Rd4. Bepaalde stromen kunnen daar gratis worden 

aangeleverd, voor sommige stromen moet worden betaald. 

 

Van Afval Naar Grondstof 

Op 1 november 2016 heeft het college besloten om de VANG-doelstellingen te onderschrijven. VANG 

staat voor “Van Afval Naar Grondstof”, Er wordt gestreefd naar een optimaal hergebruik van 

grondstoffen door het scheiden van afvalstromen waardoor minder niet herbruikbaar restafval 

overblijft. Restafval is dat afval dat wordt aangeboden in de betaalde witte restafvalzak of 

ongescheiden, vaak in grotere afmetingen, wordt aangeboden op de milieuparken. 

 

De doelstelling betekent dat elke inwoner van Valkenburg aan de Geul in 2020 minder dan 100 kg 

huishoudelijk restafval produceert. Daarnaast moet er in 2020 sprake zijn van minimaal 75%  

afvalscheiding. 

 

Al in 2018 hebben onze inwoners gezorgd dat er minder dan 100 kg restafval is ingezameld of naar 

het milieupark is gebracht. Het scheidingspercentage ligt al sinds 2016 boven de 75%. Al met al 

betekent dit we meer tijd hebben om de volgende VANG-doelstelling te halen: in 2025 nog maar30 

kg per inwoner restafval. 

 

 

 



Cijfers inzameling 

De inzamel- en scheidingsresultaten voor  2016, 2017 en 2018 zijn per inwoner in onderstaande 

tabel aangegeven. 

 

 
2016 2017 2018 

Verschil t.o.v. 

2017 

Restafval (fijn en grof) 106 kg 103 kg 97 kg - 6 kg 

Scheidingsgedrag 80,4% 80,6% 79,2%% -2,7% 

Overige gescheiden stromen 429 kg 425 kg 375 kg - 50 kg 

Totaal alle stromen 535 kg 528 kg 472 kg - 56 kg 

 

De hoeveelheid restafval is gedaald met 6 kg per inwoner. Daarnaast zien we dat het totaal van de 

overige gescheiden stromen (aangeboden bij de milieuparken) met 50 kg per inwoner daalt ten 

opzichte van 2017. Dit laatste wordt met name veroorzaakt (34 kg per inwoner) door (ver)bouw 

stromen zijn zoals puin, grond, gips en a, b – c-hout. 

Er is geen toename van het aantal illegale stortingen van deze materialen geconstateerd. Meest 

voor de hand liggend is dat in 2018 minder verbouwingen zijn uitgevoerd dan in 2017 of dat het 

ontstane bouwafval via aannemers is afgevoerd. Er is ook geen toename van illegaal gedumpte 

vuilniszakken. 

 

Het gaat dus de goede kant op: we produceren weer minder afval (472 kg per inwoner) en zorgen 

dat door scheiding maar 97 kg verbrand hoeft te worden. 

 

Resultaten sorteeranalyses 

We zien natuurlijk liever dat nog minder afval verbrand wordt. We moeten immers naar 30 kg per 

inwoner in 2025. 

 Wat zit er nog in ons restafval dat niet verbrand hoeft te worden? 

 Wat kunnen we er door nog beter scheiden nog uithalen? 

 

Om die vragen te beantwoorden hebben we net als in 2016 sorteeranalyses laten uitvoeren op de 

inhoud van de restafvalzakken. Deze zakken zijn op dezelfde plekken weggehaald als voor de 

analyse in 2016. Behalve restafvalzakken hebben we van die locaties dit keer ook PMD-zakken 

weggehaald en op inhoud onderzocht. 

 

In 2016 bestond bijna 45% van de inhoud van de witte restafvalzak uit groente- en fruitafval en 

etensresten. Helaas blijkt dat in 2018 nog steeds 39% van de inhoud van de restafvalzak bestaat uit 

groente en fruitafval en etensresten. Als we deze stroom door beter scheiden van het restafval naar 

het gft kunnen schuiven (waar het hoort), verminderen we het restafval met bijna 30 kg per 

inwoner. 

 

Ook oud papier en karton met 5,3 kg, PMD met 5,4 kg, textiel met 4,6 kg en verpakkingsglas met 1,5 

kg  horen niet in de restafvalzak. Voor deze stromen hebben we een goed functionerend 

inzamelsysteem. Ook hier kan dus door een beter scheidingsgedrag 16,8 kg aan prima herbruikbaar 

materiaal uit de restafvalzak worden gehaald. 

 

Bevorderen scheidingsgedrag 

Door je telkens weer af te vragen: ‘hoort dit in de zak of kan ‘t beter in een andere bak’, kunnen 

we dus bijna 47 kg per inwoner uit de restafvalzak naar een herbruikbare stroom leiden. Als we ook 

bij het grof huishoudelijk afval, nu  nog 22 kg per inwoner, een verdere stap kunnen maken, komt 

die 30 kg per inwoner ineens prettig dichterbij. 

 

Ontwikkelingen op gebied van verwerking en recycling van diverse afvalstromen worden op de voet 

gevolgd. Denk daarbij aan luiers waarvoor een recycling pilot is opgezet bij ARN. De resultaten zijn 

hoopgevend, maar de techniek vraagt om verdere verfijning en de investeringen zijn hoog. Zodra 

deze installatie ook grotere hoeveelheden kan verwerken, dat niet voor 2022 wordt verwacht, 

zullen wij aanhaken bij deze verwerking en daarvoor een eigen inzamelsysteem opzetten. 

 



Om het scheidingsgedrag te bevorderen moet gerichter worden gecommuniceerd. Onder het motto 

‘hoort dit in de zak of kan ‘t beter in een andere bak’ zal daarbij het motto moeten zijn. Het 

college beoogd hiervoor eind 2019 een gerichte campagne te starten, bij voorkeur samen met 

omliggende gemeenten. 
 

Als bijlage treft u een compleet overzicht van alle afvalstromen 2018 aan. Indien gewenst, kunnen 

de sorteeranalyses u via de griffie worden toegezonden. 

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

drs. R. Meijers 

wethouder Milieu en Afval 

 

Bijlagen: 

 overzicht van alle afvalstromen 2018 

 sorteeranalyses 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


