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Kustprogramma OVAM - Doelstellingen

Op het overleg van de kustburgemeesters van 22 juni 2016 werd het kustprogramma van de
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) gepresenteerd.
Daarin wordt voorgesteld om in de toekomst gezamenlijk huishoudelijk restafval te verminderen.
Over het principe waren alle aanwezige kustburgemeesters het eens, maar over de opgelegde
doelstellingen uit het ontwerp van het nieuwe Uitvoeringsplan was men het unaniem eens dat deze
onvoldoende onderbouwd en onrealistisch zijn.
De Belfius-indeling die wordt gehanteerd dateert intussen van 2007. Oostende en (Zee)Brugge
worden hierbij niet ingedeeld bij kustgemeenten maar bij de centrumsteden. Ook de correctiefactor
werd afgeschaft. Er zijn nochtans genoeg cijfergegevens beschikbaar over inwoners,
tweedeverblijvers, dagtoeristen, enz. die verklaren waarom deze steden een hogere hoeveelheid
restafval moeten verwerken.
Naar aanleiding van het gezamenlijke standpunt van de kustburgemeesters had ik u graag de
volgende vragen gesteld.
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Zijn er nog aanpassingen aan de doelstellingen mogelijk? Kan er nog een
correctiefactor worden toegevoegd voor Oostende en Brugge?
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VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW
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op vraag nr. 788 van 5 juli 2016
van RENAAT LANDUYT

1. De doelstellingen in het nieuwe uitvoeringsplan zijn aangepast aan de
sociaaleconomische situatie van een gemeente. Het restafvalcijfer in een gemeente is
immers een resultante van enerzijds het gevoerde beleid en anderzijds de socioeconomische factoren binnen de gemeente. Beide factoren bepalen vandaag het

resultaat dat een gemeente haalt. Door de gemeenten te clusteren zetten we
gemeenten met dezelfde socio-economische factoren bij elkaar in één cluster, zodat
binnen één cluster het verschil in cijfers meer toegeschreven kan worden aan verschil
in beleid. Daar kan vanuit het lokaal bestuur op gewerkt worden om de restafvalcijfers
te laten afnemen. De Belfius-indeling is vandaag de enige bestaande clustering van
gemeenten die de socio-economische factoren die relevant zijn voor de afvalproductie,
meeneemt. Deze indeling is gebaseerd op wetenschappelijke criteria. Achter deze
clustering zitten immers meer dan 150 variabelen, waaronder ook verblijfscapaciteit
voor toeristen, aantal overnachtingen,… waardoor deze manier van werken beter
wetenschappelijk onderbouwd is dan het werken met één doelstelling voor alle
Vlaamse gemeenten, gekoppeld aan een correctiefactor.
2. De huidige indeling in clusters dateert van 2007. Bovendien is deze manier van
werken om een doelstelling op lokaal niveau te formuleren dermate nieuw dat een
evaluatie in de planperiode noodzakelijk is. Daarom is het ontwerp uitvoeringsplan na
het openbaar onderzoek op een aantal punten aangepast.
Ten eerste is een nieuwe actie in het plan opgenomen om, wanneer de huidige
indeling in clusters geactualiseerd wordt, het effect daarvan op de doelstellingen te
bekijken en dit in overleg met VVSG en Interafval. Tegelijk zal ook het werken met
clusters als basis voor de doelstellingen geëvalueerd worden. Indien de impact van de
actualisatie en de evaluatie significant is, zal een planaanpassing worden voorgesteld.
Tot aan deze evaluatie zijn de doelstellingen, geformuleerd in het plan,
richtinggevend. Pas bij een positieve evaluatie van deze werkwijze worden ze bindend.
Naast de gemeentelijke doelstellingen zijn nu ook doelstellingen op intercommunaal
niveau geformuleerd in de plantekst. Door het formuleren van een doelstelling op
intercommunaal niveau kunnen intercommunales hun gemeenten beter ondersteunen
in het bereiken van hun doelstellingen.
Tot slot zal ook in de planperiode verder onderzoek worden opgezet naar de impact
van de socio-economische factoren op het afvalbeleid om zo het werken op maat in de
toekomst nog verder te versterken.

