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Beste inwoner,
Vanaf 1 januari 2022 gaat het gebeuren: ons huishoudelijk afval wordt op een andere manier
ingezameld, we gaan over op het nascheiden van verpakkingsafval uit het restafval. De laatste
maanden zijn er veel voorbereidingen getroffen voor de start van het nascheiden.
Wat gaat er veranderen?
Op dit moment worden plastic verpakkingen,
metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD)
nog apart ingezameld via de grijze container
met oranje deksel. Deze stroom gaat vervolgens
naar een fabriek waar het gereed wordt gemaakt
voor recycling. Vanaf 2022 mag u uw PMD bij
het restafval aanbieden. Met behulp van een
nascheidingsinstallatie wordt uw PMD vervolgens
machinaal van het restafval gescheiden. We laten
de techniek het werk doen. De afvalinzameling
wordt hierdoor makkelijker voor u.
U mag uw PMD voortaan dus bij het restafval
aanbieden. Het restafval wordt vanaf januari
2022 iedere twee weken bij u aan huis
opgehaald. U gebruikt hiervoor de grijze
container met oranje deksel.
Deze noemen we Restafval+. De andere
afvalstromen zoals het groente, fruit -en
tuinafval (GFT) papier en karton, glas en textiel
blijft u thuis scheiden. Dit is belangrijk, omdat
deze stromen in tegenstelling tot PMD achteraf
niet goed gesorteerd kunnen worden.
Om u van informatie te voorzien hebben we
in deze huis-aan-huis krant alle informatie nog
eens voor u op een rijtje gezet. Lees dit op uw
gemak door. En heeft u vragen? Dan horen
we het graag. We blijven met u evalueren en
monitoren en daar waar nodig verbeteringen
doorvoeren. We zullen ongetwijfeld nog dingen
tegenkomen bij de invoering, maar we willen
graag met u als inwoner blijven werken aan een
optimaal werkend afvalbeleid.
Met nieuwe technieken bouwen we samen aan
een schone toekomst!
Wim de Jong
Wethouder Milieu, Duurzaamheid en Afval
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De medewerkers
van ROVA staan
u graag te woord
Wilt u meer informatie of heeft u vragen over
uw persoonlijke situatie rondom uw huishoudelijk afval? Neem dan contact op met het
ROVA-Klantcontactcentrum, telefoon 033 422
85 00 of www.rova.nl/contact. ROVA is op
werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur
en op zaterdagen van 10.00 tot 15.00 uur.
Heeft u een vraag over het afvalbeleid, dan
kunt u bellen met 033-299 1411 of gebruik
het contactformulier op de website
www.bunschoten.nl
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Nascheiden afval vanaf januari
2022 van start
Vanaf 1 januari 2022 gaat de gemeente Bunschoten over op het nascheiden
van verpakkingsafval. Dan mag uw PMD-afval bij het restafval in de grijze
container met oranje deksel. De andere afvalstromen blijft u aan huis scheiden. Ook gaat u één vast tarief betalen voor uw afval, er geldt vanaf 2022
geen apart tarief voor het storten van restafval meer. U betaalt dan een vast
bedrag voor een één of meerpersoonshuishouden. Dit plan is opgenomen in
het coalitieakkoord. Uit gehouden enquêtes bleek dat het grootste deel van
de inwoners het betalen per zak restafval graag wilde afschaffen.

Het nieuwe systeem gaat per 1 januari 2022
in. Na het inzamelen van het restafval wordt
het PMD machinaal gescheiden van het restafval om het te kunnen recyclen. Mensen met
afvalcontainers aan huis gebruiken de grijze
container met oranje deksel voortaan voor deze
stroom. Deze container noemen we voortaan de
Restafval+ container.
De inzameling hiervan vindt tweewekelijks
plaats en de inzameldagen vindt u in de

ROVA-app als ‘restafval’. Bewoners van hoogbouw en woningen zonder tuin gebruiken de
ondergrondse container voor restafval vanaf dat
moment zowel voor restafval als voor PMD.
Voordelen van het nieuwe beleid
• Hogere service. Woont u in laagbouw dan
hoeft u het restafval niet meer naar de
ondergrondse container te brengen.
• U hoeft geen onderscheid meer te maken
tussen PMD en restafval.

• Minder afkeur van PMD. Restafval in het
PMD zorgde in de afgelopen jaren voor afkeur, wat kan leiden tot hogere verbrandingskosten en een stijging van de afvalstoffenheffing. Bij nascheiding wordt PMD niet als
aparte stroom ingezameld, maar machinaal
uit de stroom restafval gescheiden.

GFT-voorziening bij hoogbouw of kleine tuin
Voor de kwaliteit van PMD dat in de
nascheidingsinstallatie wordt gescheiden is
het van belang dat er zo min mogelijk GFT
in het restafval zit. Woont u in hoogbouw
of heeft u een kleine tuin? De gemeente
wil de inzameling van groente, fruit- en
tuinafval faciliteren door in de buurt van
hoogbouwcomplexen en woningen met

een kleine tuin een gezamenlijke GFTcontainer te plaatsen. In aanvulling op
wat eerder is gecommuniceerd, wordt
de inzamelvoorziening aangeboden met
een aanvullende service. De gezamenlijke
container wordt door ROVA geleegd en
schoongemaakt. Deze service geldt ook voor
de inwoners die op dit moment al gebruik

maken van een gezamenlijke GFT-voorziening.
Veel bewoners hebben al aangegeven
een GFT-voorziening te willen. 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 via r.gerkema@bunschoten.nl of
bel 033 2991411.

We houden u op de hoogte!
De komende periode ontvangt u nog een
brief van ROVA waarin precies wordt
uitgelegd wat er van u verwacht wordt.
Deze brief is specifiek gericht op uw
woonsituatie.

Reguliere woning met tuin
Woont u in een eengezinswoning dan ontvangt
u een brief met een sticker voor de huis-aanhuis container met oranje deksel. De inzameling
van Restafval+ vindt namelijk plaats via de grijze
container met oranje deksel. Deze container
heeft u al in uw bezit. Om de nieuwe functie
van deze container bekend te maken, ontvangt
u bij deze brief een sticker die u op de deksel
van deze container kunt plakken. De inzameling
van Restafval+ vindt iedere twee weken plaats.
De inzameling van Restafval+ gaat in vanaf

1 januari 2022. Tot die tijd blijft u uw PMD
scheiden zoals u gewend bent.
Hoogbouw of kleine tuin
Woont u in een hoogbouw woning? De
inzameling van Restafval+ verloopt via de
ondergrondse restafvalcontainer. U ontvangt
een brief van ROVA op welke container u wordt
aangesloten. U kunt deze container openen met
uw huidige ROVA-pas. In deze container kunt u
dan vanaf 1 januari 2022 uw PMD en restafval
storten.
Het is belangrijk dat u andere grondstoffen
goed blijft scheiden. De nascheidingsinstallatie
die PMD uit het restafval haalt, kan geen
andere grondstoffen zoals groente-, fruit- en
tuinafval (GFT) en papier en karton uit het
restafval scheiden. Heeft u op dit moment geen
mogelijkheid om uw GFT-afval te scheiden,
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maar wilt u dit wel? Dan kunt u hierover contact
opnemen met de gemeente Bunschoten via
r.gerkema@bunschoten.nl.
Buitengebied
Woont u in het buitengebied? Dan gaat de
inzameling van Restafval+ plaatsvinden via de
grijze container voor restafval. Deze container
heeft u al in uw bezit. Dit betekent dat de grijze
container met oranje deksel voor PMD niet
langer wordt gebruikt. Daarom wordt uw PMDcontainer opgehaald. U ontvangt nog een brief
waarin u een datum krijgt wanneer uw PMDcontainer wordt opgehaald. De inzameling
van Restafval+ vindt iedere twee weken plaats.
De inzameling van Restafval+ gaat in vanaf
1 januari 2022. Tot die tijd blijft u uw PMD
scheiden zoals u gewend bent.
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CONTAINERS AAN HUIS

In uw co nt a iner
met de bl auwe dek sel
bl i jft u uw oud
p a pi er en karton
de poneren. Dez e
contai ner w ordt één
keer i n de vier weken
g el eegd. E r verandert
n i ets ten o pzic hte
van vori g e jaren.

De conta iner m e t he t gr o e ne d ek sel
blijft vo o r u w gr o ente- , fr u it- en
tuinaf va l. De ze c o nta ine r w o r d t één
keer in de tw ee w ek e n geleegd .

Benieuwd wanneer uw huis-aan-huis containers worden geleegd?
Bekijk de afvalkalender op www.rova.nl of download de ROVA-app.

Wat gaat u betalen
voor uw afval?
In voorgaande jaren bestond de afvalstoffenheffing uit twee delen: een vast deel en een variabel
deel. U betaalde voor uw afval een vast bedrag (vastrecht) en een variabel bedrag voor het storten
per zak restafval in de ondergrondse container (diftar).
Vanaf 2022 als het systeem van nascheiden is ingevoerd gaat u één vast bedrag voor de
afvalstoffenheffing betalen. Eenpersoonshuishoudens gaan € 262,- per jaar betalen en
meerpersoonshuishoudens € 289,-.
Gelijktijdig twee aanslagen
GBLT (de organisatie die voor de gemeente Bunschoten de belastingen int) heft eind februari 2022
zowel de afvalstoffenheffingdiftar 2021 (laatste keer) en de gecombineerde aanslag gemeentelijke
en waterschapsheffingen, waaronder de afvalstoffenheffing 2022.
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D e co n t ai n e r m e t h e t
o r an j e d e ks e l wo r dt
van a f j a n ua r i 2 0 2 2
d e co n t ai n e r v o o r h e t
r e s t a f v al + . H i e r kun t u
n a a s t h e t r e s t a f v al o o k
u w P M D i n kwi j t . Zo r g t
u e r vo o r d a t e r g e e n G F T
a f v a l i n d e z e co n t a i n e r
d e p o n e e r t . D e m a ch i n e kan
d a n n a m e l i j k h e t r e s t a f v al
en P M D n i e t g o e d m e e r v a n
elk a a r g e s ch e i d e n .
De z e co n t a i n e r wo r d t é é n
k e e r i n de t we e we ke n
gel e e g d . H e t r e s t a f val i s
w a t z waar d e r d a n h e t P M D
en d uwt d i t n a a r be n e d e n
in d e co n t a i n e r , waar do o r e r
m e e r a f v al i n kan d an we
in e e r s t e i n s t an t i e z o ude n
d enk e n .

Ondergrondse
containers
Op dit moment brengt u uw restafval nog
naar de ondergrondse container in de wijk.
Vanaf 1 januari 2022 kunt u uw restafval in
de grijze container met oranje deksel doen.
Deze container noemen we voortaan de
restafval+ container.

Aanbiedstation
Op het aanbiedstation kunt u uw grof huishoudelijk afval inleveren. Grof huishoudelijk
afval is te groot en te zwaar om in een afvalcontainer aan te bieden, zoals oude
meubels of vloerbedekking. Dit afval kunt u naar het aanbiedstation brengen.

Ook bouw- en sloopafval kunt u naar het
aanbiedstation brengen. Heeft u veel
bouw- en sloopafval dan is het goedkoper
om een container te laten komen via een
bedrijf. Brengt u afval naar het aanbiedstation neemt u dan een geldig legitimatiebewijs en uw stortpas mee!
Stortpas
U betaalt met uw stortpas voor het storten
van grof huishoudelijk afval. Achteraf betalen
is niet mogelijk. Daarom is het belangrijk dat
er voldoende knippen op uw stortpas staan.
Als u een extra stortpas nodig heeft, kunt u
deze online kopen via www.bunschoten.nl of
bij de balie in het gemeentehuis.
Tarieven
½ kuub puin = 6 knippen
½ kuub bouw- en sloopafval = 18 knippen
½ kuub overig grof huishoudelijk afval =
1 knip
Uw stortpas voor 2022 ontvangt u halverwege
december dit jaar. Nieuwe inwoners ontvangen bij inschrijving in de basisregistratie
personen een stortpas.

Openingstijden aanbiedstation
Maandag: 13.00 - 16.30 uur
Dinsdag:
gesloten
Woensdag: 13.00 - 16.30 uur
Donderdag: 13:00 - 16.30 uur
Vrijdag:
13.00 - 16.30 uur
Zaterdag: 08.30 - 12.30 uur

Lever uw grof tuinafval apart in
Ook in 2022 wordt er weer vier keer per jaar de gratis ophaalservice van
grof tuinafval aangeboden, zoals snoeihout van bomen en struiken.

Vanaf dat moment kunnen woningen met
minicontainers aan huis geen gebruik
meer maken van de ondergrondse
restvafvalcontainers. De pasjes die toegang
geven tot de ondergrondse containers
worden inactief gemaakt. Een deel van de
ondergrondse restafvalcontainers krijgt
een nieuwe functie, bijvoorbeeld voor
papier of karton. De overige ondergrondse
restafvalcontainers worden (zoals het er
nu naar uit ziet) in het eerste kwartaal van
2022 afgesloten. Daarna wordt er in het
tweede kwartaal van 2022 geëvalueerd of de
ondergrondse restafvalcontainers daadwerkelijk
kunnen worden verwijderd, omdat ze
overbodig zijn. In het derde kwartaal wordt
het besluit genomen om de ondergrondse
restafvalcontainers te verwijderen.
Nog vragen? Op www.bunschoten.nl /afval
vindt u alle meest gestelde vragen op een rijtje.
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De ophaalrondes voor 2022 zijn:
• Woensdag 23 maart
• Woensdag 22 juni
• Woensdag 7 september
• Woensdag 26 oktober
Wilt u gebruikmaken van deze dienstverlening?
Aanmelden kan tot 16.30 uur de dag voor de
inzameling bij ROVA via 033 – 422 8500 of via
de ROVA app.
Uw tuinafval wordt bij u thuis opgehaald. Zorg
ervoor dat het netjes bij elkaar ligt en dat
anderen er geen last van hebben. De maximale
hoeveelheid is 1 m3 per huishouden (ongeveer
een meter lang, breed en hoog).
Wat is grof tuinafval?
Grof tuinafval is al het plantaardige en organische materiaal dat te groot is voor de
GFT-container. Ofwel: afval dat ontstaat bij het
aanleggen, onderhouden of verwijderen van
onderdelen in de tuin. Materialen zoals bielzen,
tuinhekken en tuinschuttingen horen hier niet bij.
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Draagt u ook uw steentje bij aan een
schone omgeving? Kom in actie!
Wanneer u gaat wandelen, komt u vast weleens een stuk zwerfafval
tegen. U kunt verschillende dingen doen om in actie te komen tegen
zwerfafval.

• Vraag een opruimset aan en ga zelf zwerfafval opruimen;
• Organiseer een opruimactie met uw buurt,
vereniging of school;
• Geef zelf het goede voorbeeld en gooi uw
afval in de afvalbak;
• Gaat u zwerfafval opruimen? Lees dan eerst
de richtlijnen om veilig zwerfafval op te
ruimen.

Opruimset aanvragen
Loopt u regelmatig een
rondje met de hond?
Wandelt u graag in de
natuur? Heeft u een hekel aan het zwerfafval dat
op de route ligt? Vraag dan uw eigen opruimset
aan. Hiermee kunt u zelf tijdens het wandelen
zwerfafval opruimen. Op deze manier zorgt u
ervoor dat uw omgeving schoon is.

De opruimset kan
aangevraagd worden
bij Miranda de Graaf,
m.degraaf@bunschoten.nl of
bel 033-2991411. De afvalknijper krijgt u in bruikleen.
Voor landelijke, plaatselijke
of gewoon spontane opruimacties van groepen is het
ook mogelijk voor één dag
materialen te lenen. Deze levert u dan de dag
erna weer in. Er zijn al heel wat dorpsgenoten
die hun omgeving mooi schoon houden. Doet
u ook mee? Meer informatie is ook te vinden op
www.mooi-schoon.nl.

KringloopCentrum
KringloopCentrum Bunschoten houdt zich
onder andere bezig met het verkopen van
herbruikbare goederen. Gun uw spullen een
tweede leven en schenk ze aan de kringloop.
Onze wegwerpmaatschappij is aan het veranderen. In een steeds sneller tempo worden goederen en grondstoffen opnieuw gebruikt. Omdat
kringloopcentra ervoor zorgen dat producten in
hun huidige staat worden
hergebruikt, staan zij bovenaan in de piramide
van hergebruiksmogelijkheden van materialen.
Dit is de meest energievriendelijke manier van
hergebruik.

Glas

Klein chemisch afval

In de gemeente zijn op diverse plaatsen
glasbakken te vinden waarin u glas kunt
deponeren. U vindt deze in de buurt van
de supermarkten. Een overzicht van alle
glasbakken vindt u in de ROVA-app.

U kunt als inwoner klein chemisch afval (KCA) gratis bij het
aanbiedstation inleveren. Hiervoor is een inzameldepot ingericht.
Op andere plekken kunt u vaak ook uw klein chemisch afval
inleveren. Bijvoorbeeld: batterijen bij supermarkten en
bouwmarkten, injectienaalden en medicijnen bij de apotheek
en elektr(on)ische apparaten bij elektronicazaken.

Luiercontainers

Textiel
Textiel wordt apart ingezameld.
Wilt u uw oude kleding of
schoenen kwijt? Een overzicht van
alle textielcontainers vindt u in
de ROVA-app.
U kunt uw textiel in deze container
doen, meegeven in een zak met
inzamelacties of afgeven bij de
Kringloopwinkel.

Verspreid door de gemeente zijn vijf luiercontainers te vinden:
AH Tuinfluiter en Anton van de Horstlaan, Op De Ree,
Rengerswetering en bij de Oostsingel. We blijven luiers apart
inzamelen, dit heeft als voordeel dat uw restafvalcontainer
minder vol raakt en de verwachting is dat er in de toekomst meer
recyclemogelijkheden komen voor luiers.

Even voorstellen:

afvalcoach Hans Beumer
Maak kennis met Hans Beumer. Hans is werkzaam bij
ROVA en en wordt vanaf 1 januari 2022 als afvalcoach in
de gemeente Bunschoten ingezet om inwoners te helpen
bij de overgang naar het nieuwe systeem.

Tijdens openingstijden kunt u uw bruikbare
goederen bij het Kringloopcentrum brengen.
Voor het ophalen van goederen kunt u 0850185579 bellen. Kijk voor meer informatie op
www.kcbunschoten.nl

Wat voor tips heb je?
Nu PMD en restafval bij elkaar in één container
moeten, is het belangrijk goed met de beschikbare ruimte om te gaan. Maak daarom drankenkartons klein, draai het plastic dopje er weer op
en gooi ‘m dan pas in de grijze container met
oranje deksel. Voor grotere gezinnen merk ik
vaker dat ze grote plastic verpakkingen hebben,
zoals van die 3 liter plastic melkpakken. Als je
die eerst plattrapt, dan scheelt dat enorm.

Inzameldagen
ROVA maakt in december de inzameldagen voor 2022 bekend.
De inzameldagen vindt u tegen die tijd in de ROVA-app of u
vraagt een papieren kalender aan bij het klantcontactcentrum van
ROVA (033) 422 880. Met de ROVA-app heeft u alle informatie
over afval en grondstoffen altijd bij de hand. Zo ontvangt u een
berichtje wanneer uw container aan de weg moet en vindt u in de
scheidingswijzer welk afval in welke container moet.
De ROVA-app is beschikbaar voor Android en iOS.
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Wat doet een afvalcoach?
Ik ben aanwezig in de wijk. Ik kom op verschillende tijdstippen kijken hoe het gaat en
mensen kunnen vragen aan me stellen over hun
afvalscheiding.

Welke vragen krijg je?
Ik krijg vooral vragen over wat in welke bak
moet. Nu het PMD in Bunschoten bij restafval
moet, zal dit wellicht weer even wennen zijn
voor mensen. Bij de antwoorden probeer ik
altijd meteen wat tips mee te geven.
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