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De MINA-raad heeft op de vergadering van 13/10/2009 beraadslaagd over de vraag aan de gemeenten
van de Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Meetjesland
(IVM) voor een principiële beslissing over de organisatie van het selectief ophalen van groente-fruiten tuinafval (GFT).
Gelet op het schrijven dat de IVM d.d. 19 augustus 2009 richtte aan het College van Burgemeester en
Schepenen waarin gevraagd wordt de intenties bekend te maken over de ophaling van het grof
huisvuil en/of snoeihout op afroep en tegen betaling
Gelet op het schrijven dat de IVM d.d. 20 augustus 2009 richtte aan het College van Burgemeester en
Schepenen waarin gevraagd wordt een principieel standpunt in te nemen over het selectief inzamelen
van GFT-afval. Er wordt gevraagd dit ten laatste bekend te maken vóór 20 oktober 2010.
Gelet op de vraag van het College van Burgemeester en Schepenen voor het formuleren van een
advies over bovenstaande zaken.
Gelet op het feit dat de IVM 2 valabele offertes ontving en op basis van het aantal gemeentes dat zal
instappen een correcte toewijzing kan doen voor het verder uitwerken van de principes.
Gelet op de visie van de gemeente, vastgelegd in het Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2009-2013, dat
het afvalbeleid onder andere steunt op volgende pijlers:
- het principe van het ladderscenario, volgens Lansink;
- maximale preventie en daling van het restafval door compostmeesterwerking, aanpak van
ontwijkgedrag, …

Gelet dat de IVM de laatste intercommunale in Oost-Vlaanderen is die nog geen selectieve GFTophaling aanbiedt.
Gelet op het feit dat het HAPlan van OVAM inzameling van de GFT-fractie op de containerparken
uitsluit, o.m. hygiënische redenen.
Overwegende dat het advies gaat over de inzameling van de periode 2011-2016.
Overwegende dat composteren/vergisten (= nuttige toepassing) hoger wordt gewaardeerd volgens
het principe van de ladder van Lansink dan verbranding en dus de voorkeur geniet.
Overwegende dat geen eenduidig antwoord kan gegeven worden op de vraag waaraan, met
betrekking tot milieu, de voorkeur dient te worden gegeven: thuiscomposteren of GFT-ophaling
met verwerking in een vergistinginstallatie.
Overwegende dat het voorstel voor het ophalen van GFT-afval alternerend zal gebeuren met het
restafval. Met andere woorden zou worden overgegaan tot een 2wekelijkse ophaling van het restafval.
De andere week zou dan het GFT-afval worden opgehaald.
Overwegende dat het geen verplichting voor de inwoners betreft en dat de acties ter promotie van
thuiscompostering niet in het gedrang zullen komen; er wordt namelijk een campagne ter promotie
van het (thuis)composteren door IVM uitgewerkt;
Overwegende dat de IVM geen cijfers ter beschikking heeft van andere intercommunales m.b.t. het
aantal huishoudens dat deelneemt aan het selectief inzamelen van GFT.
Overwegende dat gebruik zou worden gemaakt van 140-liter-containers en van stickers per lediging.
Het voorstel van de IVM is dat voor 1 sticker dezelfde kostprijs wordt gevraagd als voor 1 vuilniszak,
maar het volume dubbel zo groot is. Dit behoort echter tot de gemeentelijke autonomie.
Overwegende dat de MINA-raad een systeem met een barcode of chip, al dan niet volgens het
DIFTAR-systeem, zou prefereren. Dit onder andere om misbruik en ontvreemden van de containers te
vermijden. De IVM ziet dit voor de periode 2011-2016 nog niet ziet zitten gezien de exponentieel
hogere kostprijs, technische complexiteit en administratieve opvolging (facturatie).
Overwegende dat de vermindering van de ophaling restafval van wekelijks naar 2wekelijks potentieel
voor geuroverlast kan zorgen.
Overwegende dat de geuroverlast beperkt zal zijn, gezien de meeste afvalstoffen die voor
geuroverlast kunnen zorgen in de GFT-container kunnen en deze container afgesloten kan worden.
Overwegende dat het 4jaarlijkse aan huis ophalen van het snoeihout weinig succesvol is (66 ton in
2008) en relatief duur is (€ 17.200 in 2008).
Overwegende dat het huis-aan-huis ophalen van snoeihout een verplichting is voor groengemeenten
en Sint-Martens-Latem een groengemeente is. De IVM stelt dat zij contacten hadden met de Openbare
Vlaamse AfvalstoffenMaatschappij (OVAM) waarbij bevestigd werd dat de ophaling van snoeihout
niet meer verplicht zou zijn voor de gemeenten die selectief inzamelen van GFT aanbieden. Uit

contacten tussen de milieudienst en de OVAM blijkt dat hiervoor een gemotiveerde aanvraag moet
worden ingediend bij de Vlaamse minister voor Leefmilieu, die hierover een beslissing moet nemen.
Overwegende dat de huidige kost voor ophaling van snoeihout (€17.200 in 2008) de geschatte
meerkost van selectieve ophaling GFT zou kunnen dekken.
Overwegende dat het proefproject dat de IVM in samenwerking met de gemeente Maldegem heeft
gedaan voor het ophalen van grof huisvuil tegen betaling en op afroep, succesvol is. In 1 jaar tijd
waren slechts 9 ophalingen uitgevoerd. Het meeste grof huisvuil kwam terecht op het containerpark
en werd daardoor beter gesorteerd, gezien de lagere tarieven van bepaalde fracties (vb. hard plastiek)
Overwegende dat het voorgestelde systeem van grof huisvuil-ophaling op een andere manier
benadert, namelijk dat de burger ertoe bewogen wordt met het grof huisvuil naar het containerpark te
trekken en dat de ophaling aan huis een service is voor personen die minder mobiel zijn of wanneer
het gaat om grote hoeveelheden
Overwegende dat de gratis ophalingen van grof huisvuil vaak gepaard gaan met miskennen van de
mogelijkheid om beroep te doen op de kringwinkel.
Overwegende dat de gratis ophalingen van grof huisvuil negatieve gevolgen hebben voor het
straatbeeld.
Overwegende dat bij het maken van de afspraak voor het ophalen van het grof huisvuil overlopen
wordt om welke producten het gaat en indien deze producten niet conform zijn dit onmiddellijk kan
worden gemeld aan de betrokken inwoner.
Overwegende dat het belangrijk is dat de kostprijs voor het ophalen van het grof huisvuil hoger dient
te liggen dan deze in het containerpark, wil de doelstelling van te bewegen naar het containerpark
slagen.

Wordt het volgende advies geformuleerd:
1.

Selectieve ophaling GFT

Het principieel advies voor het selectief ophalen van GFT is gunstig, rekening houdend met al wat
hierboven is vermeld, mits met de volgende aspecten rekening gehouden wordt:
-

De kwalitatieve compostwerking moet blijvend ondersteund worden. De systemen dienen naast
elkaar te bestaan.

-

Er getracht wordt de ophaling van snoeihout niet meer apart te organiseren door het aanvragen
van een vrijstelling aan de Vlaamse minister voor Leefmilieu.

-

De praktische uitwerking en de modaliteiten nog verder moeten worden bestudeerd door IVM en
zullen worden voorgelegd aan de MINA-raad.

2.

Ophaling grof huisvuil op afroep en tegen betaling

Het principieel advies voor het ophalen op afroep en tegen betaling van grof huisvuil is gunstig,
rekening houdend met al wat hierboven is vermeld, mits met de volgende aspecten rekening
gehouden wordt:
-

De kostprijs voor het ophalen van het grof huisvuil dient hoger te liggen dan deze voor aflevering
in het containerpark, anders valt de sensibiliserende werking weg

-

De praktische uitwerking en de modaliteiten nog verder moeten worden bestudeerd door IVM en
zullen worden voorgelegd aan de MINA-raad.
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