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1 inleiding
In 2002 werd het afvalbeleid voor de gemeente Knokke-Heist grondig hervormd en werd geopteerd om via een concessie van openbare dienst dit beheer toe te vertrouwen aan een private
partner die daartoe de exploitatievennootschap Horizon Net heeft opgericht.
Sedertdien werd het beleidskader waarbinnen het gemeentelijk afvalbeleid kadert grondig hertekend en wordt thans uitgegaan van een materialenkringloop, waarbij afval slechts een onderdeel in deze kringloop vormt en maximaal moet hergebruikt, gerecycleerd of nuttig toegepast
worden.
De nieuwe afvalbeleidsplanning kadert in dit nieuw concept en focust zich op de kernopdrachten
van de gemeente, namelijk ervoor te zorgen dat Knokke-Heist op een kostenverantwoorde manier zijn bevolking de mogelijkheden biedt om zo ecologisch mogelijk van zijn afval te ontdoen.
De gescheiden inzameling van herbruikbare of recycleerbare fracties blijft de uitgangsbasis.
Nieuw is dat de restfractie nu zal worden afgevoerd naar een verwerkingsinstallatie voorzien
van een performante energierecuperatie, zodat het restafval zo nuttig mogelijk wordt toegepast.
De ontmanteling van de gemeentelijke verbrandingsinstallatie zal gepaard gaan met een herinrichting van het gemeentelijk recyclagepark. Hierbij worden de principes van diftar (gedifferentieerde tarieven voor het aanbieden van afval) toegepast en wordt meer ruimte voorzien om de
selectieve fracties op een bedrijfseconomische manier te verwerken.
De gemeente Knokke-Heist bepaalt het afvalbeleid, het afvalbeheer werd tot nu toe door een
concessionaris verzorgd. Ingevolge de implementatie van de nieuwe Europese Concessierichtlijn
tegen 18 april 2016 is de concessie van diensten niet langer een geschikte formule, aangezien
de nieuwe wetgeving stipuleert dat het om de toewijzing van een economisch risico moet gaan
en dat dit risico niet nominaal mag zijn.
Met de oprichting van AGSO Knokke-Heist kan het afvalbeheer ondergebracht worden onder de
industriële en commerciële activiteiten die het bedrijf nu reeds voor de gemeente verzorgt en
zal AGSO op zijn beurt zorgen voor het aantrekken van een private partner en dit via een PPSsamenwerkingsverband. Zo kan optimaal gebruik worden gemaakt van de schaalvoordelen indien zou worden overgestapt op (collectief) containergebruik of elektronische toegang en betaling op het recyclagepark, aangezien AGSO reeds over de data beschikt in het kader van haar
afdeling waterbedrijf.
Daarenboven kunnen zekere gemeenschappelijke overheadkosten, die thans volledig door de
concessionaris worden gefinancierd makkelijk worden geïntegreerd, in het bijzonder de balieen klachtenfunctie, verkoop en distributie van de recipiënten, vergaderinfrastructuur, … hetgeen deze kosten gevoelig kan drukken.
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Tenslotte zal in het nieuw Vlaams uitvoeringsplan de gelijktijdige inzameling van het vergelijkbaar bedrijfsvuil, waarbij dit via een aparte vuilzak bij de normale huisvuilophaling kon worden
aangeboden, verboden worden en vervangen door een systeem waarbij de aangeslotenen een
overeenkomst met de gemeente of bedrijfsvuilophaler moeten hebben. Deze taak kan dan
eveneens door AGSO worden opgenomen.
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2 randvoorwaarden van het gemeentelijk afvalbeleid
2.1 planningsinstrumenten
2.1.1 decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid
Het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid geeft aan op welke wijze de
algemene milieubeleidsplanning in Vlaanderen tot stand moet komen.
Het decreet verplicht enkel milieuplanning op gewestelijk vlak. Provincies en gemeenten kunnen
wel een eigen milieubeleidsplan opstellen, maar dit plan mag wel niet tegenstrijdig zijn met de
milieubeleidsplanning van een hogere overheid.

2.1.2 mina 4
In uitvoering van dit plan worden er op het Vlaams niveau milieubeleidsplannen opgemaakt die
de lange termijndoelstellingen, de overheidsinterne engagementen, de plandoelstellingen , themata en maatregelenpakketten bevatten. Het actueel geldend plan is het Milieu- en Natuurplan
4, afgekort Mina 4, dat ook een thema afval- en materialenbeleid bevat.

2.1.3 uitvoeringsplan milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen (UMBHA)
Het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen (BS 07.01.08)
behandelt de planning inzake preventie, selectieve inzameling, recyclage en verwijdering van
huishoudelijke afvalstoffen1 voor de periode 2008-2015, voor verwijdering tot 2020. Zo bepaalt
het Uitvoeringsplan bijvoorbeeld minimaal te voorziene inzamelfrequenties en – methodes en
de maximale hoeveelheid vergelijkbaar bedrijfsafval2 dat kan opgehaald worden met de huisaan-huisinzameling voor particulieren.

2.1.4 lokaal afval- en materialenplan, uitvoeringsplan voor huishoudelijk en
vergelijkbaar bedrijfsafval 2016-2022
Het UMBHA werd thans in herziening gesteld en zal vervangen worden door een nieuw uitvoeringsplan met volgende de concrete uitgangspunten van belang voor het toekomstig gemeentelijk afvalbeleid :

1
2

In termen van het UMBHA spreken we over 'huishoudelijk restafval', gedefinieerd als huisvuil + grofvuil + gemeentevuil.
Bedrijfsafval, industrieel afval en institutioneel afval dat qua aard en samenstelling te vergelijken is met huishoudelijk afval.
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- Er moet meer maatwerkbeleid mogelijk worden voor steden en gemeenten, zodat lokale
besturen afhankelijk van hun specifieke situatie ruimte krijgen om zelf te kiezen voor het
meest optimale inzamelsysteem, dit binnen een set van aangeboden scenario’s;
- De gemeenten zullen voortaan in clusters worden ingedeeld en waarbij per cluster als streefwaarde de mediaan van de hoeveelheid restafval per inwoner in het jaar 2013 wordt genomen. Dit betekent dat de doelstelling van 150 kg restfractie per inwoner, voor sommige gemeenten gecorrigeerd, komt te verdwijnen. De doelstelling van deze nieuwe regeling, waarbij de gemeente Knokke-Heist wordt ingedeeld in de cluster V16 (Kustgemeenten), zou in
globo de restfractie op Vlaams niveau moeten doen dalen tot ca. 10 % tot 140 kg/inwoner
in 2022.
- In tegenstelling met de huidige regeling kan het vergelijkbaar bedrijfsafval niet meer worden
afgesplitst en dienen daartoe afzonderlijke overeenkomsten met de gemeente te worden
afgesloten.
Daartoe benoemt het uitvoeringsplan per afvalstroom tal van mogelijke acties waarbij volgende
acties mogelijks een impact kunnen hebben op de gemeentelijke inzameling en navenante kosten :
- Uitbreiding en verruiming van de GFT-inzameling (nieuwe regio’s en verplichting tot inzameling van organisch-biologisch afval (keukenafval), ook voor bedrijven;
- Verplichte inzameling van harde kunststoffen op het recyclagepark;
- Uitbreiding plastic fractie in de PMD;
- Selectieve inzameling kunststoffen bij bedrijven;
- Meer selectieve inzameling van papier en karton (ook bij bedrijven);
- Meer selectieve inzameling van textiel.
Het plan is voor het ogenblik nog in opbouw en wordt thans onderworpen aan een milieu-effecten-rapportage (PlanMer).

2.1.5 gemeentelijk samenwerkingsakkoord
De gemeentelijke milieuconvenanten zijn vrijwillige samenwerkingsakkoorden op grond waarvan de Vlaamse regering een bijzondere tussenkomst voor de uitvoering van gemeentelijke milieutaken voorzag. Sedert 2013 werd deze vorm van financiële ondersteuning opgeheven.

2.2 normerende bepalingen
2.2.1 materialendecreet
De basis voor het afvalstoffenbeleid in het Vlaamse gewest werd gelegd door het decreet van 2
juli 1981 betreffende het beheer van afvalstoffen. Dit decreet werd fundamenteel gewijzigd
door het materialendecreet van 23 december 2011. Sinds die datum heeft het decreet zijn huidige naam, die beter aansluit bij de gewijzigde inzichten inzake milieubeleid en die het preventieve karakter (voorkoming) van het afvalstoffenbeleid beter tot zijn recht doet komen.
GEMEENTE KNOKKE-HEIST
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Het Materialendecreet legt de aan de gemeenten de verplichting op tot het organiseren van de
inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. De gemeenten kunnen dit ofwel zelf doen, het uitbesteden, of opdrachten aan een extern verzelfstandigde organisatie zoals een afvalintercommunale of een autonoom gemeentebedrijf toewijzen.
Gelet op de eigenheid van de gemeente Knokke-Heist is de toetreding tot een opdrachthoudende vereniging (afvalintercommunale) minder aangewezen, omdat in dit geval de gemeente
haar beheersbevoegdheid volledig moet overdragen en veel minder inspraak heeft op de uitvoering van het beheer, dit terwijl Knokke-Heist een veel grotere zorg en inzamelfrequentie nodig heeft dan de gemiddelde in intercommunaal verband bediende gemeenten.

2.2.2 vlarema
2.2.2.1 inzamelverplichting
Het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, het
VLAREMA, bevat meer gedetailleerde voorschriften over (bijzondere) afvalstoffen, grondstoffen, selectieve inzameling, vervoer, de registerplicht en de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.
Het Materialendecreet en het VLAREMA zijn gelijktijdig inwerking getreden op 1 juni 2012, mits
enkele uitzonderingen of overgangsbepalingen.
In het Vlarema wordt het onderscheid tussen huishoudelijke en bedrijfsafvalstoffen gedefinieerd en worden de minimale inzamelverplichtingen voor de gemeente vastgelegd.
Huishoudelijke afvalstoffen zijn 'de afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een
particuliere huishouding', of anders gezegd: het afval dat thuis ontstaat.
Verder bepaalt dit reglement voor welke afvalstoffen er een aanvaardingsplicht bestaat, wat
bijzondere afvalstoffen zijn en binnen welke termijnen bepaalde afvalstoffen niet meer mogen
worden verbrand of gestort.
Volgende huishoudelijk afval moet gescheiden worden ingezameld :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

klein gevaarlijk afval van huishoudelijke oorsprong;
glazen flessen en bokalen;
papier- en kartonafval;
grofvuil;
groenafval;
textielafval;
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur;
afvalbanden;
puin;
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10. asbestcementhoudende afvalstoffen;
11. pmd-afval.
Ten minste de volgende huishoudelijke afvalstoffen moeten gescheiden worden aangeboden en
verder afzonderlijk worden gehouden bij de ophaling of inzameling, of, indien aantoonbaar niet
mogelijk, naderhand uitgesorteerd worden :
1. houtafval;
2. metaalafval.

2.2.2.2 Financiering en tarieven
2.2.2.2.1 algemeen

De gemeente kan zelf kiezen hoe ze de inzameling bekostigen:
- met eigen middelen
- met een forfaitaire belasting
- met een variabele kostprijs (onder meer retributies of tarieven).
2.2.2.2.2 Betalende fracties

Evenwel wenst de Vlaamse overheid zich tevens op te werpen als regulator en heeft zij voor
bepaalde afvalstoffen minimum- en maximumbedragen vastgelegd :
- Voor huisvuil moeten de tarieven liggen tussen 0,1 en 0,3 euro per kilo, wat
overeen komt met een variabele kostprijs tussen 0,75 en 2,25 euro voor een
huisvuilzak van 60 liter;
- Voor grofvuil is het maximum 0,3 euro per kilo (in het containerpark) of 0,6
euro per kilo voor ophaling aan huis. 1 m3 komt overeen met 200 kg;
- Voor een PMD-zak ligt het tarief tussen 0,125 en 0,25 euro per zak. Dat tarief
is in afspraak met Fost Plus;
- Voor GFT, groenafval, en vervuild bouw- en steenpuin kunnen de gemeenten
zelf de tarieven bepalen.
De gemeente of intercommunale kan bovenop de variabele kostprijs ook nog vaste kosten voor
ophaling of beheer van het containerpark doorrekenen.
2.2.2.2.3 Gratis fracties

Volgende afvalstoffen van huishoudens moeten dan weer gratis worden ingezameld:
- asbestcementafval (een beperkte hoeveelheid)
- afval van elektrische en elektronische apparaten (AEEA)
- klein gevaarlijk afval (KGA)
- batterijen
- accu's
- minerale olie
- frituurvetten- en oliën
- tl-lampen
- rookdetectoren.
GEMEENTE KNOKKE-HEIST
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De Vlaamse overheid raadt de gemeenten aan om voor volgende afvalstoffen ook geen belasting
te heffen, maar dat is niet verplicht:
- doorzichtig (wit of gekleurd) glas : flessen, bokalen, flacons.
- papier- en kartonafval
Ook metaalafval en textielafval worden meestal gratis ingezameld omwille van de waarde van
het afval.

2.2.3 sectorale milieuconvenanten
2.2.3.1 algemeen
Deze convenanten zijn het resultaat van de door de wetgever ingevoerde productenverantwoordelijkheid en waarbij voor zekere producten een aanvaardingsplicht of terugnameplicht geldt.
De producent kan daaraan voldoen, hetzij via een individueel afvalpreventie- en afvalbeheerplan, dat door de producenten ter goedkeuring aan de OVAM wordt voorgelegd, of via een milieubeleidsovereenkomst.
In deze overeenkomst of convenant wordt aan de individuele producenten de mogelijk geboden
om in te stappen in een collectief systeem. Daarvoor wordt binnen de sector een beheersorganisme opgericht, waardoor de aangesloten leden beroep kunnen doen op een collectief inzamelsysteem.
Via de bijdragen van de leden wordt dit collectief inzamelsysteem gefinancierd en worden recyclageparkbeheerders vergoed voor het inzamelen van de desbetreffende productengroep (afvalstroom).
2.2.3.2 verpakkingsdecreet
Het decreet van 21 januari 1997 tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord betreffende
de voorkoming en het beheer van verpakkingsafval legt de verpakkingsproducenten een aantal
verplichtingen op met de bedoeling verpakkingsafval te voorkomen en het selectief in te zamelen. Deze verplichtingen kunnen overgedragen worden aan een hiertoe erkend organisme.
Gemeenten en intercommunales kunnen een beroep doen op Fost Plus voor de financiering van
de inzameling en voor de verwerking van verpakkingen, meer bepaald plastieken flessen flacons,
metalen verpakkingen en drankkartons (het zogenaamde PMD-afval), voor papier en karton en
voor glas.
Voor de PMD-fractie en het glas worden de kosten volledig gedragen door Fost Plus, voor het
verpakkingsgedeelte van het papier en karton is dit 25 %. Het inzamelen en verwerken van het
niet-verpakkingsgedeelte (75 %) wordt gefinancierd door de gemeente zelf.
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2.2.3.3 gebruikte batterijen
Deze overeenkomst, afgesloten tussen de drie gewesten en BEBAT VZW, het fonds voor Ophaling Batterijen, beoogt de selectieve inzameling en de recyclage of nuttige toepassing van gebruikte batterijen te regelen, waarbij BEBAT welbepaalde inzamelpercentages dient te bereiken.
2.2.3.4 oude en vervallen geneesmiddelen
Deze overeenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de farmaceutische sector regelt de inzameling, ophaling en verwerking van oude en vervallen geneesmiddelen via de apotheker, waarbij
de financiering gebeurt door de farmaceutische sector.
2.2.3.5 AEEA (wit- en bruingoed)
De containerparkbeheerder ontvangt hiertoe van het beheersorganisme Recupel vergoedingen
voor het ingezamelde wit- en bruingoed
2.2.3.6 Frituurvetten en afgewerkte oliën
De ingezamelde gebruikte frituurvetten en –oliën behoren tot de fractie KGA (Klein Gevaarlijk
Afval) en wordt voor meer dan 90 % aangewend tot aanmaak van biodiesel, 90% in 2010.
Er is nog geen nieuwe convenant met de beheersorganisatie Valorfrit en er wordt verder op
vrijwillige basis gewerkt. Sinds 2004 is de verkoopwaarde van de gebruikte frituurvetten en oliën sterk gestegen, waardoor het van een afvalstroom met negatieve waarde naar de huidige
sterk positieve waarde is geëvolueerd. De containerparkbeheerders ontvangen een vergoeding
voor deze fractie.
De huidige convenant voor afgewerkte olie loopt tot 2018 en wordt beheerd door Valorlub.

2.3 doelgroepenbeleid:
Een gedegen afvalbeleid dient ook uit te gaan van een gedifferentieerde aanpak al naargelang
de doelgroepen die men wenst te bereiken.
2.3.1.1 bevolking
Uit analyse van de demografische en ruimtelijke data moet het doelgroepenbeleid uitgesplitst
worden t.a.v. van drie categorieën :
1. De huishoudens-gedomicilieerde inwoners, met concentraties in de woonkernen gelegen
buiten de zeedijk en rode zone;
2. De tweede verblijven en vakantiewoningen;
3. De (eendags)toeristen.

GEMEENTE KNOKKE-HEIST

- 11 -

AFVALBELEIDS- EN AFVALBEHEERPLAN 2016-2026

Op het vlak van bediening van de zones als in communicatie zal per actie voldoende rekening
moeten worden gehouden met het afvalproducerend gedrag van deze groepen.
Zo kan bij de invoering van gedifferentieerde (elektronische) tarifering overwogen worden om
verschillende systemen te introduceren. Deze benadering druist niet in tegen het gelijkheidsbeginsel in die mate dat het tarief per eenheid dienstverlening geen ongelijkheid mag inhouden.
Dit verschil kan ook verantwoord worden in functie van de ruimtelijke gesteldheid. Zo worden
in tal van steden en gemeenten stadsdelen of bijzondere gebouwencomplexen (hoogbouw) uitgerust met ondergrondse containers en elektronische beheers- en betaalsystemen.
2.3.1.2 voortrekkers
Uiteraard moeten in het kader van de preventieacties volgende doelgroepen een blijvende ondersteuning genieten :
- De stedelijke diensten in het opnemen van hun voorbeeldfunctie (interne milieuzorg);
- Het onderwijs in het meewerken aan en uitvoeren van afvalbeperkende en -voorkomende
initiatieven en programma's;
- de gemeentelijke milieuraad en milieuverenigingen.
Deze doelgroepen zijn vaak trendsetters in het anders organiseren en hebben in vele gevallen
draagvlak gecreëerd om nieuwe processen en structuren een kans te geven.
2.3.1.3 bedrijven en K(K)MO's
Deze doelgroep beschikte tot voor kort nog over voldoende mogelijkheden om het bedrijfsafval
met het huishoudelijk afval aan te bieden. De nieuwe wetgeving en een meer rechtlijnig toepassen van het vervuilersprincipe maakt dat de kosten voor dit afval door de producent gedragen
moeten worden en dat OVAM het beheer voor deze fractie wenst af te zonderen van de huishoudelijke inzameling.
Voor de kleine handelaars en KMO'S (de zogenaamde KKMO'S) lijkt niets zich te verzetten dat
een redelijke oplossing wordt gevonden om hun gelijkaardig afval mee op te nemen.
Uiteraard moeten specifieke bedrijfsafvalstoffen en grotere volumes zoveel mogelijk uit het
huishoudelijk circuit verdwijnen. Een aangepaste communicatie is hiertoe het uitgelezen middel
om weerstand(en) te overwinnen.
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3 analyse van het gemeentelijk afvalbeleid 20022014
3.1 afvalpreventie
Totaal tonnage ingezameld afval
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Figuur 1 : Knokke-Heist - totaal ingezamelde hoeveelheid huishoudelijk afval 2001-2014.

De totale hoeveelheid ingezamelde afval is over de periode 2001-2014 gedaald van 29,5 tot 28,4
ton per jaar.
Het aantal inwoners in de gemeente steeg gedurende deze periode met 371 inwoners tot 33.519
in 2014.
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3.2 afvalinzameling
3.2.1 huis-aan-huisinzameling (haalmethode)
3.2.2 restfractie
Restafval (HVVI)
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Figuur 2 : Knokke-Heist: evolutie van de te verbranden restfractie.

De totale hoeveelheid te verbranden huisvuil daalt sedert 2009 gestaag en draagt ca. 50 % bij in
de globale daling van het ingezameld huishoudelijk afval.

3.2.3 Fost Plus fracties

TON

FOST PLUS FRACTIES
4.500,00
4.000,00
3.500,00
3.000,00
2.500,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
0,00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PMD (totaal) ton

Papier & karton (totaal) ton

Glas (totaal) ton

Figuur 3 : Knokke-Heist: evolutie van de fost plus fracties
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Met het afsluiten van Fost Plus- overeenkomsten werd vanaf 2002 het PMD conform de Fost
Plus voorschriften ingezameld. Daardoor verminderde de hoeveelheid om m.i.v. 2003 nagenoeg
constant te blijven. De onzuiverheden (PMD-residu) zijn gemiddeld ca. 16 % (maximum toegelaten = 20 %).
Ook de inzameling van glas kent maar weinig fluctuaties.
De inzameling van papier en karton kent daarentegen grotere schommelingen, die hoofdzakelijk
verband houden met de geboden prijs voor oud ingezameld papier. Indien deze prijs laag is,
verdwijnen de sporadische acties die door jeugdverenigingen of andere private inzamelaars
worden georganiseerd. Dit neemt niet weg dat over de periode 2001-2014 de ingezamelde hoeveelheden gevoelig gestegen zijn (+ 21.5%).

3.2.4 Inzameling op het recyclagepark
Gelet op de in de loop van de jaren gewijzigde normeringen worden er op het recyclagepark
bijkomende afvalstromen ingezameld, onder meer : asbestcement, gips (ytong), Keramiek, AEEA
(Recupel), Batterijen BEBAT, Kunststoffen, folies en bloempotjes, landbouwplastiek lichte folie,
landbouwplastiek dikke folie , roofing, glaswol, gyproc, Textiel.
evolutie voornaamste fracties recyclagepark
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Figuur 4 : Knokke-Heist: evolutie van de voornaamste fracties op het recyclagepark.
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De sorteerregels hebben een duidelijk effect op de inzameling van het grof vul waarbij het hout
en de metalen maximaal gescheiden moeten worden aangeboden. De verklaart de omgekeerde
curve in de bovenstaande grafieken voor deze fracties. Ook het opnemen van herbruikbare goederen door de kringloopwinkel kent een gestage groei.

3.2.5 Tuinafval
Een huis-aan-huisinzameling van tuinafval wordt maar in weinig gemeenten georganiseerd gelet
op de periodiciteit (enkel zomermaanden), het wisselend aanbod (droog of nat seizoen), de kostprijs en de faciliteiten om het groenafval af te leveren op de recyclageparken. De gemiddelde
inzameling schommelt rond de 6.000 ton per jaar.

3.2.6 Evolutie restfractie per inwoner
Tezamen met de selectiviteitsgraad is de hoeveelheid restfractie per inwoner een belangrijke
duurzaamheidsparameter. Als inwoner worden enkel de gedomicilieerde natuurlijke personen
gerekend, zodat dit beeld sterk vertekend wordt en per gemeente een correctiefactor werd toegekend. Dit systeem zal in de toekomst verlaten worden.
3.2.6.1 Vlaanderen
Uit de inventarisatie 2013 situeert Knokke-Heist zich –zoals alle kustgemeenten – in het hoogste
percentiel (> 180 kg per inwoner). Dit is niet verwonderlijk gelet op het aantal toeristen en
tweede verblijvers. In de grootsteden speelt dan weer de problematiek van toerisme en studenten.

Figuur 5 : Vlaanderen : kg restafval per inwoner in 2013, niet gecorrigeerd (bron OVAM)
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3.2.6.2 Knokke-Heist
237,1

Huishoudelijk afval (kg/inw.)

250

200

180,3

137,0

150

100

50

0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Figuur 6 : Knokke-Heist: evolutie kg restafval per inwoner in 2013, gecorrigeerd (bron OVAM)

In 2013 bedroeg het gecorrigeerd cijfer restfractie per kg/inwoner 141.3 kg/inwoner.
Knokke-heist voldoet sedert 2012 aan de vooropgezette streefwaarde van 150 kg, gecorrigeerd.

Figuur 7 : Vlaanderen : kg restafval per inwoner in 2013, gecorrigeerd (bron OVAM)
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3.2.7 Selectiviteitsgraad
Een andere belangrijke indicator is de recyclage- of selectiviteitsgraad, namelijk het procentueel
aandeel van de selectief ingezamelde afvalstoffen (huis-aan-huis en containerparken) in de totale inzameling. Deze schommelt gemiddeld rond de 65 %. Het Vlaams gemiddelde in 2013 bedraagt 70,6 %. Ook hier spelen verstedelijking, toerisme en tweede verblijven een grote rol.
Recyclagegraad
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Figuur 8 : Knokke-Heist : selectiviteitsgraad gescheiden inzameling huishoudelijk afval

3.3 Evolutie van de kosten
afvalinzameling
openbare reinheid
totaal (incl BTW)

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
3.123.564
3.638.855
3.543.317
3.662.986 3.986.416 3.840.922 3.667.838 3.666.619 3.436.086 3.524.132 3.685.875 3.642.038 3.606.687
905.046
960.521
969.039
969.039 981.902 981.902 1.055.649 1.099.814 1.099.814 1.099.814 1.099.814 1.214.015 1.214.015
4.028.610
4.599.375
4.512.356
4.632.025 4.968.317 4.822.824 4.723.486 4.766.433 4.535.900 4.623.946 4.785.689 4.856.053 4.820.702

Tabel 1 : Knokke-Heist : overzicht van de gemeentelijke bijdrage
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evolutie gemeentelijke bijdrage
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Figuur 9 : Knokke-Heist : overzicht van de gemeentelijke bijdrage

Gedurende de periode 2003 (eerste vol jaar van de concessie) en 2014 steeg de bijdrage van de
gemeente gemiddeld met 0,44% per jaar (van 4,6 mio in 2003 tot 4,8 mio € in 2014). De bijdragen
zijn jaarlijks fluctuerend hoofdzakelijk in functie van de sterk schommelende vermarktingsprijzen
voor papier en karton en in functie van gewijzigd beleid.
De prijs voor de huisvuilzakken werd in die periode 2 x aangepast (2008 en 2013). Het basistarief
bedraagt nu 2€ per zak van 60 liter restfractie.
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4 Afvalbeleidsdoelstellingen 2016-2026
4.1 situering t.a.v. de gemeentelijke doelstellingen
Het nieuwe afvalbeleidsplan dient te worden gekaderd binnen de strategische doelstellingen
van de gemeente en van AGSO Knokke-Heist.

4.1.1 Strategische doelstellingen Gemeente
Het vaststellen van het afvalbeleids- en -beheerplan 2016-2026 geeft uitvoering aan volgende
gemeentelijke strategische doelstelling :
SD2: Transformatie en beheer van de publieke en private ruimte ter ondersteuning van een
duurzame en aangename leefomgeving.

4.1.2 Beleidsdoelstelling AGSO Knokke-Heist
AGSO kadert de uitvoering van de beheer in volgende beleidsdoelstelling :
Optimalisatie en beheer van gemeentelijke logistiek en patrimonium om een veilige, klantvriendelijke en duurzame leef- en werkomgeving te creëren.
Fiscaal-juridisch wordt daartoe een aparte bedrijfsafdeling Materialenbeheer opgericht waarin
deze exploitatie wordt ondergebracht.
ORGANIGRAM AGSO 2014
DIRECTIE (D)
directiecomité :
algemeen manager (art.25)
Administratie en Financiën
finan-admin. manager
algemeen boekhouder
assistent Boekhouder
adm. Medewerker
hoofdadm medewerker
stafmedewerker ontvanger
algemeen secretariaat
klantendnst waterbedrijf
personeelsdienst
boekhoudcel

managementassistent
juridisch adviseur

Bedrijfsafdeling
bezetting

Stadsontwikkeling
afdelingsmanager
Projectleiders
Assistent-Projecleider
ict-beheerder

Waterbedrijf (AW)
afdelingsmanager
technisch operator
operationeel planner

Materialenbeheer (AM)
afdelingsmanager
externe afvalbeheerder

Exploitatie (AE)
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contractbeheerder
administratief medewerker

activiteiten
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commerciële panden
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sub sidiologie

parkeren (AP)
afdelingsmanager

Figuur 1 : organogram AGSO Knokke-Heist
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4.2 basisprincipes
4.2.1 duurzame ontwikkeling
In het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid bepaalde het Vlaamse Parlement dat het milieubeleid in Vlaanderen, dus ook het milieubeleid op gemeentelijk vlak, zich
ter vrijwaring van de huidige en toekomstige generaties richt op volgende doelstellingen :
1) het beheer van het milieu;
2) de bescherming van mens en milieu en in het bijzonder van ecosystemen;
3) het natuurbehoud en de bevordering van de biologische en landschappelijke diversiteit.
Deze doelstellingen en de algemene milieubeginselen (voorkomen, voorzorg, voorkeur voor
brongerichte maatregelen, stand-still en de vervuiler betaalt) maken dat het milieubeleid in het
algemeen een hoog beschermingsniveau nastreeft en het afvalbeleid in het bijzonder in het teken van duurzame ontwikkeling wordt geplaatst.

4.2.2 Geïntegreerd beleid
Duurzame ontwikkeling kan en mag geen gebruik maken van afwentelingsmechanismen, m.a.w.
: een bestaand probleem mag niet worden omgezet in een ander probleem, doorgeschoven naar
een andere plaats of overgedragen op de volgende generaties.
Het is daarom belangrijk dat milieuaspecten in een vroeg stadium in overweging genomen worden in andere beleidsterreinen zoals economie, onderwijs, ruimtelijke ordening, ... .
Dit afvalbeleidsplan bevat dan ook acties die zullen moeten worden afgestemd worden met
meerdere actoren zoals de milieu- en technisch uitvoerende dienst van de gemeente, AGSO
Knokke-Heist, de externe afvalbeheerder, …
Ook de afstemming op andere beleidsniveaus (provincie, Vlaamse gewest) is noodzakelijk. Bij de
realisatie van een aantal voorgestelde beleidsdoelen en acties kunnen instellingen of administraties van een ander beleidsniveau ook als partner betrokken worden.

4.2.3 betrokkenheid van de doelgroepen
Milieu- en afvalproblemen zijn veelal gedragsproblemen. Een significante verbetering van de
milieukwaliteit kan pas tot stand komen in een samenwerking tussen bevolking, bedrijven en
overheid.
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De sleutel tot de oplossing ligt bij de veroorzakers van de problemen : het beleid moet bij voorkeur aan de bron worden gevoerd en niet aan het einde van het proces.
Doelgroepen dienen daarom te worden geresponsabiliseerd. Het is belangrijk dat er een breed
maatschappelijk draagvlak wordt gecreëerd dat de basis legt voor een geleidelijke gedragsverandering. Het opstarten van een doelgroepenmanagement, het aanzwengelen van de voorbeeldfunctie van de overheid en gerichte informatie en voorlichting moeten daartoe bijdragen.
In de actieplannen moet veel aandacht worden besteed aan de sensibiliserende en informerende functie van de gemeente Knokke-Heist. Als een doelgroep rechtstreeks betrokken zal worden bij de uitwerking van een actie, wordt dit ook in de actietabel vermeld.

4.2.4 voorbeeldfunctie gemeentelijke diensten
De activiteiten van de gemeentelijke diensten met al hun werknemers hebben ook een invloed
op het leefmilieu.
De gemeente Knokke-Heist heeft als administratie veel mogelijkheden om afval- en energiebesparend te handelen.
Enkele suggesties zijn een afvalbeperkend aankoopbeleid, aangepaste typebestekken, het terugdringen van energie- en watergebruik in overheidsgebouwen, het rationeel gebruik van
grondstoffen, kilometerreductieplannen, een verminderd gebruik van bestrijdingsmiddelen en
een natuurgericht beheer van eigendommen en groeninfrastructuur.
De acties die binnen de gemeentelijke administratie worden uitgevoerd, vervullen een voorbeeldfunctie voor alle inwoners van Knokke-Heist.
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5 ACTIEPLAN 2016-2026
5.1 Acties
5.1.1 nieuwe beheersvorm
5.1.1.1 noodzaak
Sedert 2002 wordt het afvalbeheer geïntegreerd in één organisatiemodel dat werd toevertrouwd aan een externe afvalbeheerder onder de vorm van een concessie van diensten.
Door de nieuwe wetgeving m.b.t. afvalbeheer, overheidsopdrachten en overheidsfiscaliteit en
omwille van kostenoptimalisatie is het thans wenselijk om de uitvoering van het gemeentelijk
afvalbeleids- en –beheerplan op te dragen aan AGSO Knokke-Heist, die voor de organisatie van
de inzameling beroep zal doen op een externe afvalbeheerder.
Om dit te kunnen realiseren werd reeds in 2011 geanticipeerd en werden de statuten van AGSO
Knokke-Heist daartoe aangepast.
5.1.1.2 Bijzondere samenwerkingsovereenkomst en taakverdeling
In aansluiting met de beheersovereenkomst 2014-2019 afgesloten met de gemeente op 17 december 2014, werd in de gemeenteraad van 24 september 2015 een bijzondere samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd, die de taken die tot de gemeente behoren en welke die aan AGSO
worden toegewezen als volgt aflijnt:
5.1.1.2.1 Beleidsbevoegdheid

De gemeente draagt de beleidsbevoegd en :
1.
2.
3.
4.
5.

6.

bepaalt het afvalbeleid van de gemeente en wijzigt telkens de noodzaak zich voordoet de
vigerende gemeentelijke afvalbeleids- en -beheerplannen;
legt de inzamelzones vast voor de huis-aan-huis inzameling met inbegrip van de frequentie
van inzameling en van de toegelaten inzamelrecipiënten;
vaardigt de nodige politieverordeningen uit;
adviseert de door de raad van bestuur van AGSO Knokke-Heist voorgestelde marktconforme
afvaltarieven voor inzameling en ophaling van de huishoudelijke afvalstoffen;
verleent een algemene werkingstoelage aan AGSO Knokke-Heist tot het delgen van de exploitatiekosten voor de inzameling, ophaling en verwerking van de opgehaalde en ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen;
verleent met het oog op het aanpassen van het recyclagepark en voor het inrichten en vervangen van de afvalinzamelingsinfrastructuur op het openbaar domein de benodigde investeringssubsidies op basis van het door AGSO Knokke-Heist jaarlijks ter goedkeuring voor te
leggen investeringsbudget;
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7.

8.

9.

vererfpacht aan AGSO Knokke-Heist de site van de Sluisstraat nr 5 (HVVI, recyclagepark,
dierenasiel) en stelt alle overige afvalinzamelinfrastructuur zonder kosten ter beschikking
van AGSO Knokke-Heist;
staat verder in voor het organiseren van de veegdienst en voor de verwijdering van zwerfvuil in de gemeente met uitzondering van het opruimen van sluikstorten en van het onderhouden en ledigen van de openbare afvalkorven;
neemt deel aan en heeft het voorzitterschap van de op te richten stuurgroep voor afvalbeheer die belast wordt met het opvolgen en coördineren van het gemeentelijk afvalbeleid.

5.1.1.2.2 uitvoeringsbevoegdheid

Aan AGSO Knokke-Heist worden de volgende taken opgedragen :
1.

Het uitwerken van de nodige beleidsmatige en beleidsondersteunende voorstellen tot het
opmaken en actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid en tot het opstellen van de gemeentelijke afvalbeheerplannen;
2. Voert het door de gemeenteraad goed te keuren gemeentelijk afvalbeleids- en -beheerplan
2016-2026 uit;
3. Stelt op eensluidend advies van de gemeente de tarieven voor de ophaling en inzameling
van huishoudelijke afvalstoffen vast;
4. Stelt autonoom de tarieven voor de ophaling en inzameling van de met huishoudelijke afvalstoffen gelijkgesteld bedrijfsafval vast;
5. Organiseert de aankoop, bedeling en de inning van de ontvangsten van de wettelijk toegelaten afvalrecipiënten;
6. Organiseert en int de ontvangsten van de inzamelingen voor het met huishoudelijke afvalstoffen gelijkgesteld bedrijfsvuil;
7. Beheert het gemeentelijk onroerend en roerend patrimonium bestemd voor het organiseren van het gemeentelijk afvalbeheer. Dit omvat onder meer het beheer van de afvalsite
Sluisstraat 5, afvalkorven, van bovengrondse- en ondergrondse afvalinzamelcontainers en
alle andere recipiënten dienstig tot de inzameling of ophaling van huishoudelijke afvalstoffen en het ruimen van hondenpoep op de openbare weg met uitsluiting van de door de
gemeente daartoe voorzien plaatsen;
8. Organiseert de mededingingsprocedures tot aanstelling van één of meerdere externe afvalbeheerders en/of medecontracten belast met de ophaling, inzameling, transport, vermarking en verwerking van de huishoudelijke afvalstoffen en het daarmee gelijkgesteld bedrijfsvuil;
9. Organiseert en coördineert i.s.m. met de externe afvalbeheerder(s) de werkafspraken met
de gemeentelijke diensten, de algemene en bijzondere interne en externe communicatie;
10. Sluit de overeenkomsten met derden in het kader van milieuconvenanten en andere samenwerkingsakkoorden;
11. Wordt belast met alle andere beheers- en vertegenwoordigingsopdrachten die direct of indirect het gevolg zijn van de uitvoering van de gemeentelijke afvalbeheerplannen.
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5.1.1.3 Overlegorganen
Zowel de concessieraad als de technische werkgroep hebben in de voorbije jaren hun nut bewezen en worden behouden, met dien verstande dat de concessieraad een andere titulatuur moet
krijgen en zal omgedoopt worden in de gemeentelijke stuurgroep Afvalbeheer. Zijn samenstelling zal bestaan uit vertegenwoordigers van de gemeente, van de raad van bestuur van AGSO
Knokke-Heist en van de externe afvalbeheerder.

5.1.2 vaststellen van de inzamelzones, -frequentie en toegelaten recipiënten
Het College van Burgemeester en Schepenen is bevoegd tot het vaststellen van de inzamelzones
voor de huis-aan-huis inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. Zij bepaalt per zone de inzamelfrequenties en toegelaten inzamelrecipiënten en keurt desgevallend proefprojecten of -opstellingen goed.
Zij zal, telkens wanneer nodig, de nodige aanpassingen aan de politieverordening ter goedkeuring van de gemeenteraad voorleggen.
Op basis van de uitgevoerde proeven lente en zomer 2015 (gewijzigde frequentie en avondophalingen in de rode zone) zal het College van Burgemeester en Schepenen uiterlijk tegen 1/12/2015
een beslissing hebben genomen over de frequentie en tijdstippen die uiterlijk op 1 januari 2017
zullen gelden.
In bijlage wordt de actuele organisatie gevoegd.

5.1.3 aanduiding van de nieuwe externe afvalbeheerder
De externe afvalbeheerder zal - zoals vroeger alle operationele taken blijven verzorgen en instaan voor de inzameling, het beheer van het recyclagepark, het transport naar de verwerkingsinstallaties en voor de vermarkting van de selectief ingezamelde afvalstoffen.
Het is aangewezen om de inning van de ontvangsten niet meer aan de externe afvalbeheerder
toe te wijzen. Ook kunnen de overheadkosten worden gedrukt, dit onder meer door het gebruik
van het bedrijvencentrum en door het inzetten van de facturatiesoftware voor het beheren van
de bedrijfsvuilcontracten.
Aangezien de concessieovereenkomst met de externe afvalbeheerder Horizon net verlengd zal
worden om te eindigen op 31/10/2016 dient AGSO over te gaan tot de aanstelling van een
nieuwe externe afvalbeheerder en ervoor te waken dat per 1/11/2016 de continuïteit van de
ophaling is verzekerd.
Dit zal gebeuren via een Europese mededingingsprocedure (open onderhandelingsprocedure).
Hierbij zal aandacht worden geschonken om de inzameling zo efficiënt en ecologisch mogelijk te
organiseren (o.m. inzet van energiezuinige en milieuvriendelijke inzamelwagens).
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5.1.4 vermindering van de restfractie tot 257 kg/inwoner
Zoals reeds vermeld wordt in de toekomst niet meer gewerkt met gecorrigeerde cijfers, maar
worden de gemeenten ingedeeld in clusters waaraan, afhankelijk van de mediaan voor de in de
desbetreffende cluster ingedeelde gemeenten, een verschillend streefobjectief wordt toegewezen. Voor Vlaanderen moet dit tegen 2022 uiteindelijk resulteren in een daling van de restfractie
tot gemiddeld 140 kg/inwoner.
Voor de cluster V16 (Kustgemeenten waar Knokke-Heist is ondergebracht) zou een objectief van
257 kg restfractie per inwoner voorop gesteld worden.
Op basis van de gegevens 2013 van OVAM bedraagt het niet gecorrigeerd cijfer voor KnokkeHeist 234 kg/inwoner en moet dit bijgesteld worden met 51 kg/inwoner voor het in mindering
gebracht gelijkgesteld bedrijfsvuil, zodat het basiscijfer 287 kg/inwoner bedraagt.
T.a.v. van het nieuwe objectief (257 kg/inwoner) moet dit cijfer in 2022 dus dalen met 29 kg.
Om dit doel te bereiken zal met de KKMO’s de nodige afvalcontracten worden afgesloten, zodat
deze hoeveelheden afzonderlijk worden geregistreerd. Aangezien de theoretische ingezamelde
hoeveelheid 51 kg bedraagt, zal door de uitbouw van een performante bedrijfsvuilophaling de
gemeente Knokke-Heist ruimschoots kunnen voldoen aan het nieuwe objectief.

5.1.5 uitbreiden van het bestaand recyclagepark.
5.1.5.1 uitbreiding
AGSO Knokke-Heist zal instaan voor de herinrichting van de site Sluisstraat en voor de (gedeeltelijke) sloop van de huisvuilverbrandingsinstallatie die per 31/10/2016 sluit.
Hierbij zal het recyclagepark heringericht worden volgens de actueel gangbare principes en
waarbij de op basis van gedifferentieerde tarieven (DIFTAR) de niet-betalende fracties en de
betalende fracties ruimtelijk worden gescheiden en zowel de toegang, de toegangsbeurten als
alle betalingen elektronisch beheerd kunnen worden.

5.1.5.2 Organisatie van een tijdelijke opslagplaats (TOP)
Gelet op de vele werken op het grondgebied van de gemeente wordt gedacht om op de site een
tijdelijke opslagplaats voor gronden met een zeefinstallatie te voorzien en daartoe een derdeexploitant te belasten met deze exploitatie. Dit zou de aannemers toelaten om voor tijdelijk
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grondverzet buiten de kadastrale zones een dichte tijdelijke opslaglocatie te hebben en anderzijds, met het oog op hergebruik of recyclage toelaten om het steenpuin uit afbraakgronden en
veegvuil van de zandfractie af te zeven.
5.1.5.3 Dierenasiel
De gemeente zal tijdig een uitspraak doen over het behoud van het dierenasiel op deze site,
zodat met deze beslissing rekening kan worden gehouden bij de opmaak van het nieuw inrichtingsplan voor de afvalsite.
5.1.5.4 Diftar en elektronische toegang
Gelijktijdig met de herinrichting zal worden overgegaan tot een elektronisch beheer van het te
vernieuwen recyclagepark. Dit zal toelaten om enerzijds het aantal gratis beurten elektronisch
te beheren maar anderzijds ook tot gevolg hebben dat alle betalingen elektronisch kunnen worden afgewerkt (betaalterminal of herlaadbare kaarten).

5.1.6 vermarkting van selectief ingezamelde afvalstoffen.
De vermarkting van selectief ingezamelde afvalstoffen kan grote schommelingen vertonen. Zo
is het algemeen bekend dat de prijs voor oud papier en karton op de internationale markt ups
en downs kent, zodat de ene keer een vergoeding verkregen wordt en de andere keer moet
betaald worden.
Het gezamenlijk beheren van alle selectief ingezamelde afvalfracties door eenzelfde organisatie
biedt aanzienlijke schaalvoordelen, indien deze organisatie op de internationale markten actief
is of kan beschikken over meerdere installaties voor recyclage, nuttige toepassing of hergebruik.
Vandaar dat deze opdracht zal opgedragen worden aan de externe afvalbeheerder met de mogelijkheid voor AGSO om deze fracties zelf te vermarkten indien de marktconformiteit door de
externe afvalbeheerder niet langer zou kunnen worden gewaarborgd. Dit kan bijvoorbeeld het
geval zijn indien een lokale afvalverwerker in staat is om betere prijzen aan te bieden.

5.1.7 vermarkting van de restfractie.
Aangezien de verbranding van de restfractie een aangelegenheid is van de afvalintercommunales zijn er bij de vermarkting van de restfractie maar weinig schaalvoordelen te verwachten,
waardoor – tenzij in de mededingingsprocedure het tegendeel wordt bewezen – de externe afvalbeheerder door zijn inspanningen een betere prijs zou kunnen aanbieden.
In het andere geval zal AGSO Knokke-Heist de nodige besprekingen aangaan met de naburige
intercommunales en afvalwerkers (IVBO, IVM, IVOO en Elektrawinds) om een zo prijsgunstig
mogelijk voorstel te bekomen.
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5.1.8 maximale inschakeling in de milieuconvenanten
In de loop van de voorbije jaren worden ten gevolge van samenwerkingsakkoorden met de producenten volgende fracties op het recyclagepark ingezameld : Fost plus fracties (zie supra), oliën,
AEEA (wit- en bruingoed) en batterijen. De gemeenten worden hiervoor vergoed, zodat de inwoners doorgaans deze fracties gratis kunnen aanleveren.
Indien in de toekomst nieuwe convenanten afgesloten worden die financiële tegemoetkomingen voor de gemeente(n) inhouden, zal steeds een kosten-baten onderzoek gebeuren en wordt
deze fractie aan de vermarkting onttrokken indien de externe afvalbeheerder geen betere prijsvoorwaarden kan aanbieden.

5.1.9 preventie-, sensibiliserings- en communicatieplan
De actuele inspanningen van de voorbije jaren inzake afvalpreventie, sensibilisering en communicatie moeten in samenspraak met de dienst Milieu en Natuur en na evaluatie geïntegreerd
worden in de diverse jaaractieprogramma's.
Hierbij moet de focus gelegd worden op duurzaamheid in het algemeen en ecologisch verantwoord productbeleid in het bijzonder.
Dit vertaalt zich niet alleen in externe sensibiliseringsacties, maar dit moet ook mee in de beoordeling betrokken worden bij het nemen van nieuwe initiatieven, zoals het inschakelen van
nieuwe voertuigen (aardgas/elektriciteit), optimalisatie van de inzamelingen (systemen van ondergrondse containers, meerdere fracties gelijktijdig inzamelen, ….)
Bijzondere doelgroepen verdienen dan ook een bijzondere aanpak, onder meer toerisme en
tweede verblijven, jeugdorganisaties, strandkarhouders, gemeentelijke concessionarissen, ….

5.2 Jaarprogramma’s
5.2.1 principe
AGSO Knokke-Heist zal jaarlijks bij de opmaak en goedkeuring van de budgetten een jaarprogramma en budget ter goedkeuring van de gemeente voorleggen waarin de hierboven vermelde
doelstellingen en acties verder worden geconcretiseerd.

5.2.2 beleidsevaluatie en monitoring
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Het rendement van maatregelen is een belangrijk criterium. Er moet worden nagegaan of het
beleid effectief is, d.w.z. of de doelstellingen gehaald worden en of het op een efficiënte manier
wordt gevoerd.
Hiertoe zal aan de afvalbeheerder het opmaken en beheren van een boordtabel opgelegd worden, zodat samen met de verwerking van de financiële gegevens periodieke monitoring en evaluatie mogelijk wordt.
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6 Bijlage : Organisatie van de afvalinzameling
6.1 zonering

Figuur 1 : Knokke-Heist : zonering afvalinzamelrondes

Het grondgebied van de gemeente is ingedeeld in 7 zones als volgt :
–
–
–
–
–
–
–

Rode zone
Blauwe zone
Gele zone
Paarse zone
Oranje zone
Groene zone
Bruine zone
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= toeristische zone (zone 1 en zone 2)
= kern van Heist
= Duinbergen – Knokke West
= Knokke Oost en Zoute
= Knokke gemeenteplein en Zoute
= Oostwinkel,Ramskapelle,Westkapelle kern
= Westkapelle ten oosten van Natiënlaan
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6.2 Inzamelfrequenties
6.2.1 Rode zone
In 2015 werd in de rode zone een proefproject georganiseerd gedurende de zomerperiode (van
zomeruur tot winteruur). Op basis van deze ervaringen zal het College van Burgemeester een
standpunt innemen over de frequentie en tijdstippen die uiterlijk met ingang van 1/1/2017 zullen gelden.
De huidige regeling is na de invoering van de proef als volgt :
6.2.1.1 Restafval
6.2.1.1.1 winterperiode

–
–

maandag en -donderdag
zeedijk op zondag tijdens kerst- en paasvakantie

6.2.1.1.2 zomerperiode

–
–

nachtinzameling zondag en gewone inzameling donderdag
juli en augustus bijkomende inzameling op zaterdag

6.2.1.2 PMD
– twee wekelijks op maandag even weken zone 1 oneven weken zone 2
6.2.1.3 Papier en Karton
– twee wekelijks op maandag even weken zone 2 oneven weken zone 1
6.2.1.4 Tuinafval
- wekelijks op donderdag. (Om de 14 dagen in nov., dec., jan., feb.)

6.2.2 Overige zones
De inzameldag is verschillend naargelang de zone. De inzamelfrequentie is als volgt :
6.2.2.1 Restafval
–

wekelijks

6.2.2.2 PMD
– Twee wekelijks
6.2.2.3 Papier en Karton
– Twee wekelijks
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6.2.2.4 Tuinafval
- Wekelijks op Vrijdag (Om de 14 dagen in nov., dec., jan., feb.)
6.2.2.5 Samenvatting overige zone’s
Zone

Restafval

PMD

Papier en Karton

Tuinafval

Paars

Ma

Do oneven

Woe even

Vrij

Oranje

Do

Do even

Woe oneven

Vrij

Blauw

Do

Do oneven

Do even

Vrij

Geel

Di

Woe even

Woe oneven

Vrij

Groen

Di

Vrij oneven

Vrij even

Vrij

Bruin

Di

Woe even

Vrij oneven

Vrij

6.2.3 Glasbollen
In de gemeente zijn 27 sites waar (ca 60) glasbollen werden gesteld, die volgens behoefte geledigd worden.

6.2.4 Comfortdienst
In de gemeente zijn op 6 plaatsen betaalcontainers opgesteld, zodat wie niet in de mogelijkheid
is om zijn restfractie met de normale huisvuilronde mee te geven dit tegen betaling in deze containers kan werpen.
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