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op weg naar een
Westland zonder
restafval.
Het is goed toeven in Westland.
Dat willen we graag zo houden.
Ik zeg het vaker: We moeten dit
stukje aarde goed nalaten aan
volgende generaties. Daarom
kunnen we niet door blijven gaan
met het uitputten van de planeet.
Veel te veel waardevolle grondstoffen worden maar éénmalig
gebruikt en gaan dan als restafval
verloren in de verbrandingsoven.
Door ons afval goed te scheiden,
kunnen veel grondstoffen
hergebruikt worden. Plastic van
verpakkingen wordt bijvoorbeeld
een boodschappenkrat of shampoofles. Blik wordt nieuw blik of
komt terug in een fiets. Drinkpakken worden gesplitst in drie
nieuwe grondstoffen en zien we
uiteindelijk terug als bijvoorbeeld
wc-papier of een dakpan. Van
glas kan zelfs keer op keer nieuw
glas gemaakt worden, zonder
kwaliteitsverlies.
Ook in Westland kunnen we ons
afval nog veel beter scheiden. Nu
nog gooien we elk jaar gemiddeld

afval scheiden wordt
steeds makkelijker.
ruim 200 kilo per inwoner weg als
restafval. Door meer herbruikbare grondstoffen te redden van
de verbrandingsoven, willen we
dat snel terugbrengen naar
maximaal 100 kilo. Dat is niet
alleen goed voor het milieu, het
is ook dé manier om de stijgende
kosten voor afvalverwerking
beperkt te houden.
Als gemeente gaan we u daarbij
helpen. Het wordt in Westland
steeds makkelijker om waardevolle grondstoffen apart van het

restafval weg te gooien. In deze
eerste nieuwsbrief leest u daar
alvast meer over.
Zo gaan we met elkaar op weg
naar een Westland zonder restafval. Waar alles wat we weggooien als grondstof dient voor
een nieuw product. Dat zal niet
vanzelf gaan, maar ik heb er
alle vertrouwen in dat we dit
in Westland voor elkaar gaan
krijgen!
Wethouder Leen Snijders (Milieu)

wat wordt anders?

de belangrijkste veranderingen
op een rij.
• P
 lastic, blik en drinkpakken (PBD) gaan we apart
ophalen: elke 2 weken in een eigen bak / losse
zak óf via verzamelcontainers in de wijk.
• We breiden het aantal verzamelcontainers voor
PBD in de wijken uit.
• Als u PBD apart houdt heeft u veel minder restafval. Woont u in een laagbouwwoning en heeft
u een eigen restafvalbak, dan hoeft deze dus
minder vaak geleegd te worden. U kunt de bak
dan eens in de 3 weken aan de straat zetten. Tot
het moment dat we PBD apart inzamelen blijven
we de restafvalbak elke 2 weken ophalen.
• Woont u in een appartement? We bekijken per
locatie hoe gescheiden inzamelen hier beter kan.

wat blijft
hetzelfde?

afvalstoffenheffing hoger door
stijgende belasting en marktprijzen.

Ook glas en textiel zijn waardevolle grondstoffen voor nieuwe
producten. Hiervoor verandert
niets: de glasbakken en textielcontainers bij winkelcentra
blijven staan.
Op gemeentewestland.nl/bijmij-in-de-buurt kunt u zien waar
de verzamelcontainers voor glas
en voor textiel staan.

De kosten voor onze afvalinzameling en -verwerking worden
betaald uit de afvalstoffenheffing. De gemeenteraad heeft
in het verleden besloten dat
de afvalstoffenheffing kostendekkend moet zijn. Dat betekent
dat de gemeente geen winst of
verlies wil maken op de afvalstoffenheffing.

Zo wil de landelijke overheid
er voor zorgen dat gemeenten
meer gaan doen om het afval te
recyclen.

Afvalinzameling en -verwerking
wordt steeds duurder. Vorig
jaar is de landelijke belasting op
het verbranden van afval flink
gestegen. Van €13,- per 1000 kilo
in 2018, naar €32,- per 1 januari
2019.

Door deze ontwikkelingen zijn
we bij een zelfde hoeveelheid
restafval steeds meer geld kwijt.
Alleen door ons afval beter te
scheiden kunnen we de stijging
van de kosten voor onze afvalverwerking dus beperkt houden.

wat zit er in de restafvalbak
in Westland?
Op dit moment gooien we nog ruim 200 kilo
restafval per inwoner per jaar weg in Westland. We
hebben een sorteeranalyse gedaan. Hieruit blijkt
dat maar liefst 80% helemaal geen restafval is, maar
grondstoffen die hergebruikt of gerecycled kunnen

worden. Een gemiddelde restafvalbak in Westland
is voor ruim tweederde gevuld met plastic, blik en
drinkpakken, gft en etensresten en papier + karton.
Wie goed scheidt, houdt dus maar een klein beetje
restafval over.

Weggegooid in de restafvalbak per inwoner per jaar.
GFT + etensresten
290 liter (87 kilo)

Papier + karton
100 liter (12 kilo)

Glas

23 liter (7kilo)

Plastic, blik + pak
620 liter (31 kilo)

Textiel

20 liter (5 kilo)

Overig herbruikbaar
133 liter (20 kilo)

Restafval

293 liter (44 kilo)

afval scheiden: zelf doen of
scheiden met een machine?
Hoe zit het nou? De ene zegt dat het beter is om
thuis al het afval te scheiden. De ander weet het
zeker; machinaal scheiden van afval levert meer
op. Is het één beter dan het ander? Het antwoord
hierop is kort: nee. De gemeente Westland ziet
machinaal scheiden altijd als een aanvulling op zelf
thuis afval scheiden (bronscheiding). In laagbouwwoningen is bronscheiding de meest effectieve,
makkelijkste én goedkoopste manier om afval te

scheiden. In flats en appartementen is het vaak
lastiger om makkelijk thuis afval te scheiden. Daar
kan machinaal scheiden een goede oplossing
zijn om waardevolle plastics, lege pakken en blik
van deze locaties tóch te kunnen recyclen. Gft en
etensresten, papier en glas kunnen niet door deze
machine worden gescheiden. Dus als u thuis uw gft
en etensresten, glas en papier apart houdt, kan dit
het beste worden gerecycled.

tips
minder oud papier met nee/jaof nee/nee sticker.
Ongeadresseerd drukwerk levert
een hoop oud papier op. Met een
nee/ja-sticker (geen reclame, wel
huis-aan-huis kranten) of een nee/
nee-sticker (geen reclame, geen
huis-aan-huis kranten) op uw
brievenbus krijgt u veel minder oud
papier. U kunt de stickers gratis
aanvragen via de website van de
gemeente Westland of afhalen op
ons gemeentekantoor in Naaldwijk.

etensresten
mogen ook in
de gft-bak.
Er mag meer in de groene bak
dan u misschien denkt. Wist u
dat resten van gekookt eten,
vlees- en visresten (inclusief
graten, schelpen en botjes),
brood en kaaskorsten (zonder
plastic) ook in de groene
gft-bak mogen?

we gaan van start!
De voorbereidingen om het nieuwe inzamelsysteem in 2020 in te voeren
zijn gestart. Er zijn een paar belangrijke stappen te nemen, zoals:
voorjaar 2020
• We onderzoeken hoe
de inwoners van laagbouwwoningen in de kernen hun
plastic, blik en drinkpakken
weg willen gaan gooien: in een
eigen bak, een zak of in een
verzamelcontainer in de buurt.
• We bestellen nieuwe bakken.
• We gaan de nieuwe inzamel-routes voor plastic, blik en
drinkpakken maken.

juni 2020

najaar 2020

Alleen in het buitengebied
van Westland:
• Bewoners krijgen een extra
bak, zodat PBD apart kan
worden weggegooid.
• De afvalbakken worden
voorzien van een chip.
• We wijzigen het ophaalschema
van restafval naar eens in de
3 weken.

Bij de laagbouw in de kernen:
• Bewoners krijgen een extra
bak of zakken voor PBD, zodat
dit apart kan worden weggegooid.
• De afvalbakken worden
voorzien van een chip.
• We wijzigen het ophaalschema
van restafval naar eens in de
3 weken.

In de volgende nieuwsbrief leest u o.a. meer over welke nieuwe producten
gemaakt worden van uw afval en geven we u tips voor afvalscheiding in huis.
afvalnieuws. is een uitgave
van de gemeente Westland.
Deze uitgave is gedrukt op
100% gerecycled FSC papier.
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