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VERGADERING GEMEENTERAAD 2016 
 
VOORSTEL 

 

Registratienummer: 1272280 

Bijlage(n) div.  

Onderwerp Inzamelresultaten PMD-afval 

 

Middenbeemster, 29 maart 2016, 

 

Aan de raad 

 

Inleiding en probleemstelling  

In de vergadering van 24 maart 2015, onder nr. R-2015-0331/1164607, is besloten tot een 

gewijzigde inzamelingmethode voor plastics. 

Aanvullend op de gewijzigde inzamelingmethode is besloten om het brengsysteem voor 

plastics een jaar als proef uit te voeren, inclusief monitoring van tevredenheid inwoners en 

de ingezamelde hoeveelheid.  

 

In de bijlage I wordt u geïnformeerd over de inzameling en de resultaten. 

 

Aanvullend wordt hierbij opgemerkt dat gaandeweg het jaar ook blik en lege 

drankkartons als toegestane inzamelfractie bij de plastics erbij zijn gekomen. Ter wille 

van eenduidigheid worden de drie fracties hierna PMD-afval genoemd (Plastics, Metalen 

verpakkingen en Drankkartons). 

 

Inzamel resultaat PMD-afval 

Uit de bijlage kan worden afgeleid dat de proef met goed gevolg is doorlopen.  

De belangrijkste aandachtspunten zijn: 

 de gewijzigde inzamelmethodiek heeft niet geleid tot een afname van de hoeveelheid 

ingezameld PMD-afval, 

 bewoners hebben over het algemeen positief gereageerd op het feit dat men dagelijks 

het PMD-afval kwijt kan. In de aanloop van de proefperiode zijn er bij het KCC ca. tien 

meldingen geweest over volle containers, 

 als we de tevredenheid van bewoners mogen afmeten aan de hand van klachten via het 

KCC dan mogen we stellen dat de proef geslaagd is, er zijn namelijk nauwelijks klachten 

op dit gebied, 

 de tevredenheid van inwoners gemeente Beemster is voor het aspect afvalinzameling in 

de Omnibus enquête Beemster 2015 neergezet als: zeer veel inwoners zijn tevreden of 

neutraal over de afvalinzameling in de gemeente Beemster. 89% of meer is tevreden 

over de afvalverwijdering via (rol)containers, het ophalen van grofvuil en over het 

functioneren van de milieustraat, 

 vervuiling van de buitenruimte is afgenomen op de standaard inzameldagen, eens per 

maand, bij de huis-aan-huis inzameling die voorheen werd uitgevoerd.  

file://///gb-fp01/appl$/word60/beesjabl/help/help%20voorstel%20benw%20aan%20raad.doc
file://///gb-fp01/appl$/word60/beesjabl/help/help%20voorstel%20benw%20aan%20raad.doc


 2 van 2 
 

Afgaande op het resultaat stelt het college voor om de inzameling via het brengsysteem 

voort te zetten. 

 

Financiële consequenties 

Tijdens de proefperiode van een jaar zijn de benodigde bovengronds containers ten behoeve 

van de inzameling van PMD, gehuurd van de gemeente Purmerend. Geadviseerd wordt om 

na besluit tot continuering van het brengsysteem, over te gaan tot aanschaf van de 

bovengrondse containers. De inzamelingskosten in het brengsysteem zijn lager dan het 

haalsysteem. Uit dit verschil kan de aanschaf van de noodzakelijke containers (€ 28.800) 

bekostigd worden. 

 

Overige consequenties 

In een uitzending van het NOS journaal van zondag 6 maart 2016 werd aangegeven dat er 

een overschot dreigt te ontstaan van het ingezamelde kunststof verpakkingsafval. Dit item en 

de reactie van HVC en Midwaste hierop is ter informatie bij dit voorstel gevoegd als bijlage II. 

Midwaste is een collectief voor afvalmanagement. 

 

Monitoring 

De monitoring is beschreven onder het kopje inzamel resultaten PMD-afval. 

 

Communicatie/Participatie 

Op dit moment is geen aparte communicatie noodzakelijk. 

 

Voorgesteld besluit 

1. Kennis te nemen van de inzamelresultaten van PMD-afval. 

2. Het brengsysteem voor PMD-afval voor onbepaalde tijd voort te zetten en alsnog over te 

gaan tot aanschaf van 9 bovengrondse containers ten behoeve van de inzameling van 

PMD-afval, ten bedrage van € 28.800. 
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