
1. Wat gaat er veranderen in de afvalinzameling? 

De gemeente Bunschoten gaat over op nascheiden. Dit betekent dat pmd niet langer apart wordt 

ingezameld maar in één container met het restafval gaat. Het afval gaat gezamenlijk naar een 

nascheidingsinstallatie waar pmd machinaal wordt gescheiden van het restafval. We laten de 

techniek het werk doen.  

2. Waarom wordt deze wijziging doorgevoerd? 

Binnen de gemeente Bunschoten was onvoldoende draagvlak voor de manier waarop afval en 

grondstoffen werden gescheiden. Hierop is gezocht naar een alternatief, en dit is in de vorm van 

nascheiding gevonden. Hiervoor zijn de inwoners van Bunschoten door middel van twee enquêtes 

geconsulteerd. Hieruit bleek dat nascheiden het beste alternatief is voor Bunschoten. 

3. Vanaf wanneer stopt de pmd-inzameling? 

Bunschoten gaat vanaf 1-1-2022 over op nascheiden. Dat betekent dat de laatste pmd inzameling in 

december 2021 plaatsvindt. De exacte datum kan per adres verschillen. U ontvangt hierover medio 

december een brief.  

4. Blijven er nog wel ondergrondse containers voor restafval? 

De ondergrondse verzamelcontainers voor restafval verdwijnen. Bij hoogbouwlocaties krijgt een 

groot aantal van de verzamelcontainers een functie voor restafval +. Voor de overige 

verzamelcontainers worden de ROVA-passen die zijn gekoppeld aan de verzamelcontainers per 3-1-

2022 gedeactiveerd. Hier kan niet langer worden gestort op de (ondergrondse) verzamelcontainers. 

Later in 2022 worden de overbodige verzamelcontainers verwijderd.  

5. Wat gebeurt er met de ondergrondse verzamelcontainers?  

Vanaf dat moment kunnen woningen met containers aan huis geen gebruik meer maken van de 
ondergrondse containers. De ROVA-pas waarmee u toegang krijgt tot de ondergrondse container 
worden inactief gemaakt. Een deel van de ondergrondse containers krijgt een nieuwe functie, 
bijvoorbeeld voor papier en karton of textiel. De overige containers worden (zoals het er nu naar uit 
ziet) in het tweede kwartaal van 2022 verwijderd. Vanaf het moment dat de ondergrondse 
containers niet meer in gebruik zijn, kunt u uw ROVA-pas weggooien. 
 

6. Wat doe ik met mijn ROVA-pas? 

Zodra Bunschoten over is gegaan op nascheiden, heeft u uw ROVA-pas niet meer nodig. Uw ROVA-

pas wordt inactief gemaakt. Hierdoor kunt u geen gebruik meer maken van de (ondergrondse) 

verzamelcontainer(s) en de ROVA-pas. U kunt uw ROVA-pas weggooien.  

7. In welke container bied ik restafval + aan? 

U houdt uw container waar u nu uw pmd in aanbiedt. Dit is de grijze container met oranje deksel. 

Vanaf 1-1-2022 biedt u hier uw pmd en uw restafval aan. Samen noemen we deze nieuwe 

afvalstroom restafval +. U ontvangt medio december een brief waarbij een sticker is gevoegd. Op 

deze sticker staat de term ‘Restafval +’ en het bijbehorende pictogram. Deze sticker kunt u op de 

deksel van de container plakken. Zo is het duidelijk welke nieuwe functie de container heeft.  

8. Hoe vaak wordt mijn container voor restafval + leeggemaakt? 

De inzameling van restafval + vindt tweewekelijks plaats. Net zoals de pmd-inzameling nu is 

georganiseerd. 



9. Welke container houd je als je in het buitengebied woont? 

Inwoners van het buitengebied van Bunschoten hebben op dit moment nog een container voor 

restafval en een container voor pmd bij huis staan. De container voor pmd wordt eind december 

opgehaald. Medio december ontvangen inwoners van het buitengebied een brief waarin de datum staat 

genoemd op welke dag de container wordt opgehaald. De restafvalcontainer wordt vanaf dat 

moment gebruikt voor restafval +. Dit betekent dat het restafval en pmd samen in deze container 

gaan.  

10. Wat verandert er voor bewoners van hoogbouwwoningen? 

Bewoners van hoogbouwwoningen maken niet langer gebruik van een (ondergrondse) 

verzamelcontainer voor pmd. Zij gooien het pmd samen met het restafval in de ondergrondse 

container voor restafval +. De ondergrondse containers voor pmd die op dit moment bij 

hoogbouwcomplexen staan, krijgen de functie voor restafval +.  

11. Kunnen mijn papier en gft ook nagescheiden worden? 

Het is belangrijk dat iedereen in Bunschoten de overige grondstoffen goed blijft scheiden. Denk 

hierbij aan papier en karton, gft, maar ook glas en textiel. Deze grondstoffen kunnen niet door de 

nascheidingsinstallatie van het restafval gescheiden worden. Als deze grondstoffen toch bij het 

restafval belanden, worden ze verbrand. Daarnaast heeft gft in het restafval een negatief effect op 

pmd dat uit het restafval gescheiden moet worden. Gft zorgt ervoor dat pmd vervuild raakt en en 

niet meer gescheiden en/of gerecycled kan worden.  

12. Ik woon in hoogbouw, is er een mogelijkheid om mijn gft te scheiden? 

Woont u in hoogbouw of heeft u een kleine tuin? Dan is het belangrijk dat u van een GFT-
voorziening gebruikt maakt voor het scheiden van uw groente, fruit- en tuinafval. Voor de kwaliteit 
van het nascheidingsproces is het van belang dat er zo min mogelijk “vies” GFT in het restafval zit. 
Daarom wordt gelijktijdig met de invoering van nascheiding ingezet op het breder faciliteren van de 
GFT-inzameling bij hoogbouwcomplexen en woningen die geen ruimte hebben voor een eigen GFT-
minicontainer. De gemeente wil de inzameling van GFT faciliteren door bij deze locaties een 
gezamenlijke container te plaatsen. Woont u in hoogbouw en heeft u nog geen gezamenlijke GFT 
voorziening, maar wenst u dit wel? Vraag dan een GFT voorziening aan bij de gemeente Bunschoten 
via r.gerkema@bunschoten.nl 
 

13. Hoe ziet de afvalstoffenheffing er in 2022 uit? 
 
De afvalstoffenheffing voor 2022 is bekend en staan gecommuniceerd op de website van de 

gemeente Bunschoten. U betaalt voortaan nog maar een vast tarief. U betaalt geen variabel tarief 

meer per keer dat u restafval+ aanbiedt.  
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