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onderwerp
PMD inzamelen, doorgaan of stoppen

Geachte raad,

Twee weken geleden werden we geconfronteerd met een nieuwsbericht waarin
ongenuanceerd werd gemeld dat het recyclen van plastic een grote mislukking zou ziin
Gelukkig is de werkelijkheid een stuk genuanceerder, de inzameling van plastic, lege
pakken en blik loopt prima, daar ligt het zeker niet aan.

Als bijlage treft u aan het artikel uit het Financieel Dagblad, dat een dag eerder verscheen
dan het eerder genoemde artikel in de Telegraaf. Dit artikel geeft goed aan waarom er
problemen zijn met de recycling van het plastic. Het heeft niks te maken met het feit dat de
gescheiden inzameling niet goed is, maar dat er bijvoorbeeld door producenten van
verpakkingen, bij de productie van nieuwe verpakkingen, te weinig gebruik gemaakt wordt
van gerecyclede materialen.

De industrie zegt nog steeds dat het verbranden van plastic zinloze verspilling is, aangezien
er veel energie gebruikt is om het te maken. Door te recyclen blijft d¡t behouden en gaan we
steeds meer richting een circulaire aanpak. Maar dan moeten de producenten van plastic
verpakkingen en andere producten waar plastic in zit, het uit afval gewonnen materiaal wel
als "nieuwe" grondstof afnemen.

Helaas is de olieprijs momenteel nog steeds laag, hierdoor zijn nieuwe grondstoffen voor
plastic goedkoper dan de gerecyclede grondstoffen. De markt is de venruerking van
gerecycled plastic op het moment nog niet goed gezind.

ln gemeente Beemster is er geen negatief effect merkbaar op de hoeveelheid aangeboden
PMD naar aanleiding van de recente berichtgeving.

Goed rentmeesterschap vordert ons aller inzet op hergebruik van uit afval gewonnen
materialen die als grondstof opnieuw dienst kunnen doen bij de aanmaak van nieuwe
producten, ten einde verspilling van grondstoffen tegen te gaan. Beemster zal daarom
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onverkort doorgaan met het zoveel als mogelijk scheiden van afval, daarmee "nieuwe"
grondstoffen aan te leveren voor de industrie.

Ons project 100-100-100, in het kader van "100 dagen afvalvrij" helpt ons daarbij zeer en zo
zijn wij samen op de goede weg.

ln het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geÏnformeerd.

A. Zeeman
wethouder


