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Onze grondstoffen raken uitgeput en de druk op ons milieu neemt toe. Restafval moet naar de verbrandingsovens waar het verbrand wordt. Dit is 
slecht voor het milieu en het kost ons geld. Bovendien kunnen we veel afvalstoffen hergebruiken als grondstof voor nieuwe producten. Iedere 
gemeente hee� opdracht gekregen van de landelijke overheid om de kilo's restafval per inwoner te verlagen tot 100 kilo. 

In dit overzicht laten we zien waar we nu staan, wat we al hebben gedaan en waar we aan gaan werken.

Corona hee� geleid tot veel extra huishoudelijk afval.
Om uiteindelijk gemiddeld 100kg restafval per inwoner
per jaar te halen, moeten we nog beter ons afval
scheiden. De komende periode zullen we de service op
herbruikbare afvalstromen zoals PMD en g�-afval
verhogen en gaan we restafval ontmoedigen. De
campagne 'Afval apart? Gewoon doen!' speelt hierin
een belangrijke rol.

echt restafval - 16%

overig herbruikbaar - 14%

PMD - 11%

textiel - 5%

glas - 3%

papier - 8%

gft-afval - 42%

In 2020 gooiden we in onze gemeente 

per persoon 344 kilo restafval weg 

ten opzicht van Zeeland 258 kilo per persoon. 

Slechts 16,4 procent van de 344 kilo is echt restafval. 

De rest kan worden herbruikt.

Gemiddeld aantal kilo's restafval per inwoner in 2020

Vlissingen 344 kg 
per inwoner per jaar

Zeeland 258 kg 
per inwoner per jaar

100 kg VANG-doelstelling
per inwoner per jaar

Tussenstand 2021: +0,5% meer restafval ten 
opzichte van de gemiddelde afgelopen 5 jaar

Wat hebben we gedaan? 

Alle inwoners met een vrij-
achterom ontvingen een g�-
rolcontainer

Status
100% afgerond

Aanslui�ngen
13.000

Aanslui�ngen
9.000

Hoogbouw woningen en 
woningenzonder vrij-
achterom krijgen toegang 
tot een g�-cocon voor g�-
afval.

gestart
Status

Aanslui�ngen
22.000

Alle huishoudens ontvingen 
een informa�efolder voor

Status

de campagne 'Afval apart? 
Gewoon doen!'

100% afgerond

De Afvalwijzer Middelburg-
Vlissingen werd gelanceerd. 
Dit moet afval scheiden nog 
makkelijker maken. 

4000 gebruikers 

Website 

App: 

21.000 gebruikers Status
30% afgerond

6.600
Aanslui�ngen

Verzamelcontainers voor 
rest- en g�-afval zijn alleen 
nog toegankelijk voor 
inwoners met een 
afvalsleutel.

Kilo’s plas�c, metaal en drankkarton (PMD) per inwoner in 2020Focus op PMD en g�-afval G� per inwoner in 2020

Vlissingen 2020 Vlissingen 2020Zeeland 2020 Zeeland 2020Aanwezig in
fijn restafval

Aanwezig in
fijn restafval

9 kg

66 kg15 kg

132 kg38 kg 128 kg

 
 
 Waar gaan we aan werken?

Waar staan we nu?

• Waar staan we nu: In 2020 gooiden we in onze
 gemeente per persoon 9 kilo PMD-afval weg.
 Dit is weinig als we het vergelijken met de rest
 van Zeeland: 15 kilo PMD-afval per jaar. Nu zit
 nog 38 kilo PMD-afval in ons restafval wat kan
 worden hergebruikt. 
• Waar gaan we aan werken: komende periode
 krijgen alle inwoners toegang tot een inzamel-
 voorziening voor PMD-afval. De afvalcampagne
 zal veel aandacht besteden aan PMD-scheiden.

• Waar staan we nu: In 2020 zamelden we
 per inwoner in onze gemeente slechts 66
 kilo g�-afval in ten opzichte van Zeeland:
 132 kilo per persoon. In ons restafval zit nog

• Waar gaan we aan werken: Hoogbouw
 woningen en woningen zonder vrij-achterom
 krijgen toegang tot een g�-cocon voor g�-
 afval.

 128 kilo g�-afval. Afval dat we ook kunnen
 gebruiken als grondstof voor compost.


