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2026: 80% afvalscheiding 

100 kilogram fijn en grof restafval 

per inwoner per jaar

Overheid (I&M)  wet- en regelgeving 

Producenten (Nedvang, Wecycle)  producent 

verantwoordelijkheid 

Gemeenten (VNG, NVRD)  afvalbeleid

Afvalbeleid

Omarmen circulaire economie

Uitvoeringsprogramma Rijksoverheid

SDG’s Verenigde Naties

Klimaatakkoord

Doelstellingen



Totale hoeveelheid afval/grondstoffen per inwoner: 621 kg 
Waarvan gebracht naar het milieupark: 324 kg
Milieuparkbezoeken: 77.500 
Scheidingspercentage: >75% 

Echt restafval potentieel = 60 kilogram per inwoner per jaar. 

Vergelijk van de afgelopen 5 jaar:

Eijsden-Margraten in 

cijfers

Consumptiepatroon

Potentieel

Rol van overheid en chemie





Ontwikkeling verwerkingskosten

€ 1,9 mln

€ 1,1 mln door beleid

Verwerkingskosten 2004 
€ 14.000.000,-

Verbrandingsbelasting

Stijging verbrandingsbelasting

Lagere vergoeding PMD

Afname oud papier 

Aanbesteding rest- en gft afval

Stijging verbrandingsbelasting

Afname oud papier



Fase 1

2018-2020

+ 

PMD: 1x per 

2 weken 

Enquetes

2021 - 2022Fase 2: 

Rest: 1x per 

4 weken 

Participatie 

Toegang tot ondergrondse systemen

voor iedereen

Sorteeranalyses 

instructie

Voorlichting  

Grondstoffenplan 

2022-2026
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Milieu

Kosten

Grondstoffen-
beleid  

Communicatie

Werk

Service

Verhogen scheidingsgedrag 
burgers
Verbetering duurzaamheid
Minder restafval 

Flankerend beleid

4 ipv 2 wekelijkse 
inzameling

Mindere stijging 
autonome kosten door 
systeem aanpassing
Kosten voor burger lager 
indien vollere containers 
worden aangeboden

Motivatie 4- wekelijkse

inzameling

Uniformiteit in de regio

Afvaldriehoek

Nut en noodzaak

Stimulering afvalscheiding



Grondstoffenplan

2022-2026

Raadsinformatieavond (incl. opname)

Inzet op communicatie, participatie

en preventive, gedragsverandering

Servicevergroting op grondstoffen

Maatwerk

Besluitvorming in februari 2022



Fase 2: 4-wekelijkse 

inzameling restafval

Gemiddeld aanbod 8 x per jaar

citybins 14x per jaar

85 % van de inwoners biedt minder 

dan 13x per jaar restafval aan

Minicontainers zijn niet bij iedereen

vol bij aanbieding

Ondergrondse afvalcontainers als

achtervang

Beheerssysteem ondergrondse

containers



Locatieplan
Ondergrondse restafvalcontainers Eijsden-Margraten 2022



Criteria plaatsing ondergrondse 
afvalcontainers
 de ondergrondse container wordt zo centraal mogelijk geplaatst ten opzichte van de woningen die gebruik maken van 

de inzamelvoorziening met een maximale loopafstand van 100 meter; Bij vrijwillig gebruik van de ondergrondse 

container geldt geen restrictie op de loopafstand. 

 een ondergrondse container wordt niet geplaatst binnen 3 meter van een gevel of een balkon;

 bij het plaatsen van een ondergrondse container wordt het directe zicht op de container vanuit woningen zoveel 

mogelijk beperkt;

 de bestrating rondom de ondergrondse container moet geschikt zijn voor een inzamelvoertuig van 30 ton,

 de ondergrondse container wordt zodanig geplaatst dat deze goed bereikbaar is voor een inzamelvoertuig, mede 

rekening houdend met aan- en afrijroutes en verkeersveiligheid;

 bij de container moet een vrije bovenruimte zijn van minimaal 8 meter, Dit ten behoeve van het ledigen door een 

inzamelvoertuig;

 de ondergrondse container wordt niet geplaatst op een plek met obstakels als bomen en lichtmasten, alsmede niet 

op een plaats waar zich ondergrondse kabels en/of leidingen bevinden;

 bij de plaatsing van een ondergrondse container vervallen in principe geen parkeerplaatsen en worden er in principe 

geen bomen gekapt, tenzij het niet anders mogelijk is.



Keuzes locaties E-M

Het college heeft op 23 november 2021 besloten om op een achttal 
locaties een ondergrondse container te plaatsen. Verschillende 
scenario's en de gemaakte aan- en opmerkingen gedurende het 
participatietraject zijn meegewogen. De keuze is gevallen op:

• O.a in de twee grote kernen gecentraliseerd bij stapelbouw 

• Zoveel mogelijk adressen met citybins in de buurt 

• Waar mogelijk gecentraliseerd bij de glascontainers, doelmatigheid en 
zoveel als mogelijk potentiele overlast voorkomen

• Evalueren geplaatste containers om gebruik en aantal containers na
periode van gebruik te beoordelen. 



Locaties:
Nummer Dorpskern Locatie

1 Eijsden -Eijsden, Centrum Breusterstraat: hoek Breusterstraat –
Breusterhof

2 Eijsden -Eijsden, Groenstraat: bij begraafplaats

3 Oost-Maarland -Oost-Maarland: Rijckholterweg (bij glascontainer)

4 Rijckholt -Rijckholt: Rijksweg (bij glascontainer)

5 Gronsveld -Gronsveld, Hogeweg (bij sportpark en glascontainer)

6 Cadier & Keer -C&K, Kerkstraat (bij supermarkt en glascontainer)

7 St. Geertruid -St. Geertruid, Julianaweg (bij glascontainer)

8 Margraten -Margraten, Amerikaplein/Schinkepoort



Op kaart



Locatie 2: Aantal Containers: Bijzonderheden:

Eijsden, Breusterstraat 1 stuks 5m3 Na overleg met bewoners



Locatie 6: Aantal Containers: Bijzonderheden:

Eijsden, Groenstraat 1 stuks 5m3 Naast bestaande glascontainer (rechts

naast paal)



Locatie 7: Aantal Containers: Bijzonderheden:

Oost Maarland, Rijckholterweg 1 stuks 5m3 Naast bestaande glascontainer



Locatie 8: Aantal Containers: Bijzonderheden:

Rijckholt, Rijksweg 1 stuks 5m3 Naast bestaande glascontainer



Locatie 9: Aantal Containers: Bijzonderheden:

Gronsveld, Hogeweg (nabij 

voetbalvereniging)

1 stuks 5m3 Naast bestaande glascontainer



Locatie 11: Aantal Containers: Bijzonderheden:

Cadier en Keer, Kerkstraat 1 stuks 5m3 + vervanging huidige glascontainers naar 2x 

5m3

Op huidige locatie glas en textielcontainers



Locatie 14: Aantal Containers: Bijzonderheden:

Sint Geertruid, Julianaweg 1 stuks 5m3 Naast bestaande glascontainer



Locatie 16: Aantal Containers: Bijzonderheden:

Margraten, Amerikaplein 2 stuks 5m3 Incl. plaatsen glascontainer 5m3. Oude 

containerlocatie verdwijnt achter 

Plusmarkt



Hoe nu verder?

• Publicatie locatieplan
• Publicatie in gemeenteblad en Etalage

• Incl. zienswijzes naar de Gemeenteraad

• Vaststelling verordening in vergadering in februari 2022 door de raad

• Start invoering circa mei 2022 indien vastgesteld


