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Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 7 juli 2021 

Agendapunt : 7.6, ter besluitvorming 

Van : Dagelijks Bestuur 

Onderwerp : 
Blik niet langer bij glas 
inzamelen 

 

 
Voorstel 

1. Besluiten vanaf november 2021 blik niet langer bij glas in te zamelen; 
2. Hiertoe een investeringskrediet van € 35.000,- beschikbaar te stellen voor communicatie en 

uitvoeringskosten. 
 

 
Inleiding 
Sinds het besluit van het DB van november 2019 wordt het blik bij de plastic verpakkingen en 
drinkpakken (als PDB) ingezameld. Daarmee kon aangesloten worden op een bestaande 
inzamelmethodiek. Deze manier van inzamelen van blik levert ook een prima dienstverlening op omdat 
deze grondstof daarmee bij de meeste inwoners aan huis wordt ingezameld. Daar waar een glasbak een 
brengvoorziening is.  
Blik dat bij glas wordt ingezameld levert geen financiële vergoeding op. Blik als onderdeel van het PDB 
telt mee in het totale gewicht aan verpakkingen waarvoor een vergoeding van uit het Afvalfonds wordt 
verstrekt. Met deze nieuwe inzichten is er voldoende reden om het inzamelen van blik bij glas te 
beëindigen. Dat helpt ook om de inzameling van glas te optimaliseren en de grondstof zuiver te houden. 
 
Beoogd effect 
In navolging van het besluit om blik bij PD in te zamelen, de inzameling van blik bij glas te beëindigen om 
de inzameling van glas te optimaliseren (efficiënte inzameling, minder vervuiling, minder kans op 
verstopping van de glasbak). 
 
Argumenten 
1.1 Er is geen reden om blik nog bij glas in te zamelen. 
Blik is met het DB besluit van 9 oktober 2019 toegevoegd aan de fractie plastic verpakkingen en 
drinkpakken.. 
 
1.2 Eenduidige inzamelsystematiek. 
Voor alle grondstofsoorten die Avri (na)bij huis inzamelt is er een inzamelmiddel of -voorziening 
aangewezen, waarin de inwoner deze gescheiden moet aanbieden. Het is duidelijker voor de inwoners 
als ook voor blik slechts één inzamelmiddel of voorziening aangewezen is. De inzameling (na)bij huis 
met kunststof verpakkingen en drinkpakken is laagdrempeliger voor inwoners dan het moeten 
wegbrengen naar de glasbak. De inwoner levert dus niet in op serviceniveau als inzameling in de 
glasbak stopt. 
 
1.3 Aanbod aan blik bij glas blijft hoog. 
Inwoners hebben het aanbodgedrag inmiddels enigszins aangepast. Het aanbod van blik bij glas is wel 
minder dan voorheen maar nog hoog. Het volume van de glascontainer wordt hierdoor niet optimaal 
benut en de verwerker vindt dat het glas nog teveel vervuild is met blik. 
Als er geen blik meer bij het glas wordt aangeboden wordt ook de kans op verstopping door blik in de 
glasbak kleiner. Blik is er in veel verschillende soorten en maten, waarop de glasbak niet ontworpen is. 
 
1.4 Financieel meer kostendekkend. 
Avri ontvangt sinds 1 maart 2020 een all-in vergoeding voor het totaal aan gezamelde kunststof 
verpakkingen, drinkenpakken en blik. Hoe meer er aan gewicht wordt aangeboden, hoe meer vergoeding 
er uitbetaald wordt. Daar staan door het extra gewicht/volume (ca. 5% blik) extra inzamelactiviteiten 
(meer aanbod aan inzamelmiddelen, inzamelvoertuig eerder vol) tegenover. 
Voor het blik bij glas krijgt Avri van de verwerker geen extra vergoeding, maar maken we wel de 
inzamelkosten voor het aandeel blik. Inzameling van blik bij kunststof verpakkingen en drinkpakken is 
daarom financieel gunstiger (maar kostendekkend) dan bij glas. Na 2022 verdwijnen drankblikjes 
grotendeels weer uit het PDB omdat op 31 december 2022 statiegeld op drankblikjes wordt ingevoerd. 
 
2.1 Er is bij het besluit om blik bij PD in te zamelen nog geen budget beschikbaar gesteld om de 
glasbakken weer aan te passen en voor communicatie over deze verandering. 
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In 2019 is er voor het inzamelen van blik bij glas € 50.000 krediet toegekend. Bij het DB-besluit van 
oktober 2019 om blik bij PD in te zamelen is nog geen rekening gehouden met de kosten die het 
aanpassen van de glasbakken inclusief communicatie met zich meebrengen. Het betrof hier een 
spoedoplossing voor een urgent probleem met de inzameling van blik in glasbakken voor de 
bedrijfsvoering van Avri. De kosten voor het aanpassen van glasbakken zonder blik en communicatie zijn 
inmiddels geïnventariseerd.  
 
2.2. Stickers op de container bepalen mede het uiterlijk aanzien van de container. 
De stickers die op de container zijn aangebracht om inwoners te informeren dat blik bij glas mocht zijn 
vies geworden en niet goed schoon te maken. Bij de nieuwe communicatie-uitingen op de container 
(alleen nog voor glas) wordt hier rekening mee gehouden (bijvoorbeeld vaker vervangen van de stickers).  
 
Kanttekeningen 
1.1 Gedragsaanpassing vraagt enige tijd. 
Mogelijk blijven inwoners na aanpassing van glasbakken nog blik aanbieden in de glasbak. Met het 
beschikbaar zijn van een eigen inzamelmiddel (minicontainer of zak) of -voorziening (ondergrondse 
container) voor PDB beschikken huishoudens over een goed alternatief voor het blik. Het eventuele 
resterende aanbod van blik in bij glas zal hierdoor beperkt zijn. Communicatie helpt om inwoners te 
bewegen blik niet langer bij glas aan te bieden. Ook het verdwijnen van de ring ‘blik’ bij de glasbak helpt 
bij de bewustwording dat blik niet langer bij glas hoort. 
 
Communicatie 
Het voorstel is op 15 februari 2021 met het RBA besproken. De opmerkingen zijn meegenomen in het 
voorstel. 
 
Wijziging van inzameling rondom blik worden gedeeld middels de volgende kanalen: 
 

- Intern bij medewerkers Avri, gemeenten 
- Extern middels persbericht, stickers, social media, inlays PDB 
 

Extra aandacht voor hoogbouw, waarbij de consequentie beter zichtbaar en voelbaar is. Zij hebben na 
doorvoering meer PDB-afval. 
 
Financiën 
Omdat het aanpassen van de containers en communicatie een nieuwe investering betreft wordt er € 
35.000,- gevraagd, waarvan € 24.000,- nieuw krediet is en € 11.000,- oud krediet. 
In 2019 is er voor het project blik bij glas € 50.000 krediet toegekend. Hiervan is ca € 11.000,- van over 
(per 1 januari 2021). De kosten van het aanpassen van de containers kunnen deels gedekt kunnen 
worden bij het vrijvallen van het 2019 krediet voor blik bij glas. 
 
Uitvoering 
Communicatie start aansluitend aan besluitvorming, dus half juli en augustus. De aanpassing van de 
containers gebeurt in de maanden daarop: september en oktober 2021. 
 
Bijlagen 
- 

 


