
Motie                                                                      
Onderwerp motie: 
 

Stopzetting PMD-inzameling (v2) 

Vergaderdatum:  
 

10 juni 2020 

Agendapunt (nr en naam): 
 

1.3 Vreemd aan de orde van de dag. 

Status: ingediend 

Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden dient/dienen de volgende motie in; 
 

De raad  van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen: 

 
Roept het college op: 

 
In het Algemeen Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek aan te dringen: 
a) op korte termijn te komen met een gemotiveerd voorstel op welke wijze en termijn gescheiden PMD inzameling op financieel 

verantwoorde wijze kan worden afgebouwd, alsmede 
b) in afwachting van nieuw te ontwikkelen beleid geen nieuwe initiatieven geënt op VANG1-beleid te ondernemen, zoals DIFTAR of 

de inzameling van luiers, gericht op het aantal kg restafval 
c) bij de ontwikkeling van nieuw afvalbeleid onderstaande overwegingen mee te nemen 
d) de gemeenteraden op korte termijn nadrukkelijk kaderstellend te betrekken bij de ontwikkeling van dat nieuwe beleid. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting1 

 
Constaterende dat: 
1. het sinds 2015 vigerende VANG-beleid afvalscheiding ten doel stelt, waaronder PMD, teneinde het restafval te reduceren; 
2. hergebruik van plastic afval uit PMD beperkt blijkt, mede omdat plastic geen materiaalsoort is, maar een verzamelnaam voor 

technisch diverse kunststoffen, die eenmaal bij elkaar gezameld, moeizaam weer tot grondstof te herleiden zijn; 
3. ons huishoudelijk plastic afval (GAD) na inzameling vervoerd wordt naar sorteerbedrijf Suez in Rotterdam (100 km), waarna 

31% van zorgvuldig gescheiden PMD alsnog verbrand wordt, terwijl de helft van het plastic afval (mixed plastics) naar een 
Duits bedrijf wordt gereden (ca. 700 km) om daar tegen betaling o.a. bermpaaltjes te laten produceren2; 

4. in november 2019 een tussenevaluatie van VANG is gepubliceerd alsmede een verkenning, die als startsein gepresenteerd zijn  
voor betrokkenheid vanuit de raden voor de ontwikkeling van een nieuwe visie; 

5. De raden echter niet zijn betrokken bij de recent gedeelde startnotitie ‘Grondstoffenbeleid’ die voorstelt dat VANG wordt 
voortgezet in het programma Circulaire Economie (incl. VANG-thema’s PMD, DIFTAR3), nu met meer nadruk op de kwaliteit. 

 
Overwegende dat: 
6. VANG het maximeren van afvalscheiding tot doel heeft, ongeacht wat er verderop in de keten gebeurt (milieurendement); 
7. VANG ook de inspiratie vormde voor broninzameling van PMD, hetgeen weliswaar de hoeveelheid restafval verkleinde, maar 

waarvan het nut en milieurendement in toenemende mate wordt betwijfeld; 
8. VANG gunstig uitpakt voor de afvalindustrie (inzameling en verwerking) verenigd in belangenvereniging NVRD; 
9. het aanbod van plastic afval door de broninzameling van PMD is verveelvoudigd bij afnemende kwaliteit en toenemende  

kosten voor de inzamel- en verwerkingsketen  (en als gevolg daarvan ook de afvalstoffenheffing
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) 

10. diverse gemeenten overgaan tot stopzetting van de soms nog maar recent ingevoerde broninzameling van PMD; 
11. in december 2019 de raad het college unaniem verzocht bij wijze van ‘second opinion’ een onderzoek uit te voeren naar het 

Uitvoeringsplan VANG vanwege twijfel aan de objectiviteit van de tussenevaluatie (zie onder punt 4); 
12. die tussenevaluatie overigens werd uitgevoerd door hetzelfde bureau dat in 2014-2015 ook het Uitvoeringplan opstelde; 
13. de nu lopende ‘second opinion’ goed van pas kan komen bij de ontwikkeling van het nieuwe beleid; 
14. De gemeenteraden en colleges van de gemeenten in de Regio hun taak (bevoegdheden) uit de Wet Milieubeheer tot 

inzameling van huishoudelijk afval (incl. de vaststelling van de afvalstoffenverordening)  via de Gemeenschappelijke Regeling 
hebben gedelegeerd aan de Regio Gooi & Vechtstreek, waarbij  in de praktijk het betreffende portefeuillehouderoverleg van 
de wethouders Milieu en Duurzaamheid een sturende rol heeft in de uitvoering van die taak; 

15. het Uitvoeringsplan VANG een – nog altijd lopend - investeringsprogramma omvat van €24 miljoen dat de kapitaallasten van 
de uitvoerende GAD, na volledige oplevering, bijna verdubbelt. 

  
 

                                                
1
 VANG-doelstellingen: 75% afvalscheiding per 2020; 100 kg restafval per inwoner/jaar in 2020, 30 kg in 2025 

2
 Gegevens 2018 uit beantwoording vragen GAD (bron: Suez), 19 maart en 15 mei 2019 

3
 Gedifferentieerde tarieven Afvalstoffenheffing voor inwoners; hoger naarmate meer restafval wordt aangeboden, gericht op beperking restafval 

4
 Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2020, Coelo (RUG) 



 
Is van mening dat: 
16. VANG doel en middel door elkaar haalt, terwijl de uitvoering van het beleid mogelijk milieuschade oplevert; 
17. PMD-broninzameling aanvankelijk een goed idee leek, maar bij nader inzien beschouwd moet worden als een exercitie met 

hoge kosten, beperkt of geen milieurendement en dat belastend is voor de inwoners; 
18. gelet op het aandeel bruikbare afvalstoffen uit PMD – en de potentiele milieuschade van de resterende afvalstoffen – het 

doelmatiger en veiliger is deze bruikbare stoffen via nascheiding aan het restafval te onttrekken; 
19. Alleen een nadrukkelijke uitspraak van een meerderheid van gemeenteraden het algemeen bestuur kan overtuigen het beleid 

aan te passen, gelet op de aan de Regio Gooi & Vechtstreek overgedragen bevoegdheid. 
 

Naam raadslid/-leden (fractienaam) 
Hugo Bellaart (VVD),  

 
Bijlage: 
 
Samenstelling van PMD 
 

Aanvoer Suez Rotterdam x 1000 kg (ton) % van PMD 

PET 90/10 PET 172,08 4% 

PP PP 275,29 6% 

Folie LDPE 497,06 11% 

PE HDPE 184,81 4% 

PET Trays PET Trays 80,52 2% 

Mixed plastics  Mix 1.278,62 28% 

 subtotaal   55% kunststoffen 

Drankkartons Drankkartons 229,39 5% 

Blik Blik 311,74 7% 

Aluminium Aluminium 86,42 2% 

subtotaal   14% metaal/karton 

Residu Divers 1.431,11 31% 

    

TOTAAL  4.547,04 100% 
 
Bron: 2018 PMD sortering Suez Rotterdam (≈ 70% NL-se markt) 

 
Nota bene: 

 31% van zorgvuldig ingezameld PMD gaat via een omweg (Rotterdam) alsnog naar de verbrandingsoven 

 28% vormt de ‘mixed plastics’ (= de helft van het plastic). Deze fractie telt mee als ‘recycled’, maar wordt 
geëxporteerd naar Duitsland (zie: ‘Plasticplaag’, De Monitor van KRO/NCRV, 2019) 

 9% metaal: waardevol en goed recyclebaar, maar kan efficiënter gewonnen worden uit restafval
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 5% drankkartons: een probleemdossier door de samenstelling van materialen 

 2% PET trays, zo goed als onbruikbaar 

 Van alle afvalstromen uit PMD blijft 25% over dat in potentie (gelet op vervuiling!) zinvol recyclebaar is. Het lijkt 
daarom doelmatiger bruikbaar afval via nascheiding aan het restafval te onttrekken. 
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 Website Stichting Afvalfonds Verpakkingen 


