MINA-RAAD
Secretariaat: Dorp 1, 9830 St.-Martens-Latem
tel. 09/282 17 46 – fax. 09/282 17 31
e-mail: jana.verlinde@sint-martens-latem.be
ADVIES OVER
INZAMELING GFT-AFVAL
INZAMELING PMD-AFVAL OP HET RECYCLAGEPARK
INZAMELING GROF HUISVUIL AAN HUIS

De MINA-raad nam op de vergadering van 5 maart 2013 kennis van de adviesvraag van het gemeentebestuur over een aantal
concrete zaken betreffende het afvalbeleid, namelijk de inzameling van GFT-afval, PMD afval op het recyclagepark en grof
huisvuil aan huis.
Inzameling GFT-afval
In de vergadering van 13/10/2009 gaf de milieuraad reeds een gunstig advies over het selectief ophalen aan huis van groentefruit- en tuinafval (GFT).
Toen stapte het gemeentebestuur niet in in het systeem, de gemeenten De Pinte, Merelbeke en Zulte kozen hier toen
wel. De ervaringen daar zijn positief, daar stelde men een daling vast van het restafvalcijfer van gemiddeld 25 kg per
inwoner.
De gemeenten krijgen nu opnieuw de kans om in te stappen vanaf 2014.
De gemeentelijke adviesraad neemt volgende zaken mee in haar overwegingen:
- De milieuwinst die kan geboekt worden is significant aangezien het een daling van 25 kg per inwoner met zich kan
meebrengen, hetgeen 17% betekent.
- Naast de GFT-inzameling moet het promoten van thuiscomposteren een belangrijk aspect blijven in het gemeentelijk
afvalbeleid.
- Naast De Pinte, Merelbeke en Zulte wordt in Gent ook met het systeem van gewerkt voor het buitengebied en is de
restafvalophaling eveneens tweewekelijks.
De gemeentelijke milieuraad bevestigt haar advies van 13/10/2009 en spreekt zich gunstig uit over het voorstel van IVM.
Inzameling PMD afval op het recyclagepark
Momenteel kan de burger op 2 manieren het PMD-afval aanbieden, namelijk via de huis aan huis-inzameling en op het
recyclagepark. De inzamelingen worden gefinancierd door Fost Plus.
Er is vastgesteld dat het residu (= de fractie die niet in de PMD-zak thuishoort) stijgt en dat de foute aanbiedingen hoger zijn op
het recyclagepark dan bij de huis-aan-huisinzameling.
Er zijn reeds verschillende acties ondernomen, zoals strengere controle zakken door ophaler (=rode sticker), bezoeken huis-aanhuis door IVM en de milieudienst en het verspreiden van een folder met sorteerregels.
Op het recyclagepark is deze controle moeilijker, omdat de parkwachter niet elke zak kan controleren wanneer het druk is. Er
wordt ook vermoed dat sommige burgers, wanneer de zak werd afgekeurd, de sticker verwijderen en de zak zonder deze eerst uit
te sorteren aanbieden op het recyclagepark.
De milieuraad kan zich daarom positief uitspreken over het voorstel om de PMD-fractie niet langer in te zamelen op het
recyclagepark.
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Inzameling grof huisvuil aan huis
De Vlaamse regering heeft het materialendecreet en het VLAREMA goedgekeurd. Hierdoor mogen gemeenten grof huisvuil
vanaf 1/7/2013 niet meer gratis inzamelen en zijn er minimumtarieven van toepassing:
- Grofvuil op het recyclagepark:
tussen 0,02 € per kg en 0,3 € per kg
- Ophalen huisvuil
tussen 0,1 € per kg of 0,3 € per kg
- Ophalen grofvuil
tussen 0,05 € per kg of 10 € per m³ en 0,6 € per kg of 120 € per kg
De prijs van de restafvalzak en de retributie op het recyclagepark voldoet hieraan.
De wijze van inzameling van het grof huisvuil aan huis echter niet. In het huidige systeem is er:
- 1 gratis huis-aan-huis ophaling.
- Op afroep, 1ste keer gratis en erna en tegen betaling (20 € voor de 1ste drie m³, of 6,6 €/m³ + 10 € per bijkomende m³)
In de ronde huis aan huis worden vaak nog spullen aangeboden die eigenlijk nog herbruikbaar zijn en zouden kunnen
gerecupereerd worden via de kringwinkel. Ook worden soms spullen aangeboden die geen grof huisvuil zijn, maar een selectieve
fractie. Die worden dan niet meegenomen en worden niet altijd onmiddellijk terug binnen genomen. Dat zorgt voor hinder in het
straatbeeld.
De milieuraad formuleerde, voor de opstart van het systeem op afroep, reeds een advies op 13/10/2009. Toen adviseerde de
milieuraad gunstig, maar dat de kostprijs voor het ophalen van het grof huisvuil hoger dient te liggen dan deze voor aflevering in
het containerpark, anders valt de sensibiliserende werking weg.
IVM stelt nu een uniform tarief voor van 40 euro voor 300 kg + 0,10 euro per extra kg. In de praktijk is vastgesteld dat een
aanbieding zelden meer dan 300 kg is, in de praktijk zou het dus doorgaans 40 euro neerkomen.
De gemeente ontvangt de retributie en krijgt voor elke ophaling een factuur van IVM van 125 euro. Dit is voor de administratieve
handelingen die erbij komen kijken (0800-nummer en administratie), huur wagen, personeelskost en transport. De kosten voor de
jaarlijkse ronde van 5.800 euro zouden dan wegvallen.
Op het recyclagepark kan je voor 40 euro 264 kg aanbieden. Het verschil is op zich klein en de milieuraad kan zich vinden in een
uniform tarief, waardoor de communicatie over de service vanuit IVM ook uniform kan verlopen.
De milieuraad spreekt zich gunstig uit over het voorstel van IVM maar kan zich niet vinden in de door IVM voorgestelde tarieven.
Het tarief mag geenszins lager liggen dan het voorstel van IVM, aangezien het niet opportuun is dat voor een ophaling aan huis de
kostprijs veel lager ligt dan aan te moeten bieden op het recyclagepark. De milieuraad stelt voor om voor 250 kg 40 euro aan te
rekenen en voor elke bijkomende kg 0,16 euro. De gratis algemene huis-aan-huis ophaling wordt best afgeschaft.
advies:
1. De milieuraad bevestigt haar advies van 13/10/2009 betreffende de inzameling van het GFT-afval en spreekt zich gunstig uit
over het voorstel van IVM.
2. De milieuraad adviseert om de PMD-fractie niet langer in te zamelen op het recyclagepark.
3. De milieuraad spreekt zich gunstig uit over het voorstel van IVM maar kan zich niet vinden in de door IVM voorgestelde
tarieven. Het tarief mag geenszins lager liggen dan het voorstel van IVM, aangezien het niet opportuun is dat voor een ophaling
aan huis de kostprijs veel lager ligt dan aan te moeten bieden op het recyclagepark. De milieuraad stelt voor om voor 250 kg 40
euro aan te rekenen en voor elke bijkomende kg 0,16 euro. De gratis algemene huis-aan-huis ophaling wordt best afgeschaft.

De milieuraad had graag feedback gekregen van het College van Burgemeester en Schepenen over de geformuleerde
adviezen.
Gedaan te Sint-Martens-Latem, 5 maart 2013
Namens de Gemeentelijke adviesraad Milieu- en Natuurraad
De secretaris
Jana Verlinde

De voorzitter
Bruno Claeys
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