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verwerken van PMD-afval

Geachte heer Luijkx, beste Rien,

In uw brief van 27 augustus heeft u namens BurgerPartij Veldhoven een vraag gesteld
over plastic, metaal- en drankverpakkingen-afval (PMD-afval). Uw fractie vraagt het
college om de huidige inzameling en verwerking van het PMD-afval te herzien en over
te schakelen naar het systeem van nascheiding. We gaan in deze brief in op uw vraag.
Gemaakte keuze in Veldhoven
Elke gemeente kan zelf kiezen op welke wijze de inzameling en verwerking van afval
plaatsvindt. Ons college heeft op 11 februari 2020 besloten om de inzameling van PMD
voort te zetten op basis van bronscheiding. Wel is in februari afgesproken om nader
onderzoek te doen naar nascheiding van PMD bij hoogbouw zodra de vergoeding voor
PMD bij nascheiding bekend is. Over dit besluit bent u geïnformeerd in de
raadsinformatienota 20bs0005. Dit besluit wijzigen wij niet. Hieronder geven wij de
belangrijkste argumenten aan.
Resultaten nascheiding en bronscheiding Veldhoven
Een nascheidingsinstallatie kan ongeveer 25 kilo PMD per inwoner per jaar nascheiden
uit restafval. Hierbij gaat het om restafval dat zonder bronscheiding is ingezameld. In
2019 hebben de inwoners van Veldhoven met bronscheiding 32 kilo PMD per inwoner
gescheiden aangeleverd. In het geval van de gemeente Veldhoven zal nascheiding van
PMD uit restafval (zonder bronscheiding) daardoor tot een slechter milieurendement
leiden.
Gemeenten vergelijken
U vergelijkt in uw brief de gemeente Veldhoven met de gemeente Rotterdam, waar
wel nascheiding is ingevoerd. Iedere gemeente verschilt echter in aantal inwoners,
mate van verstedelijking (met name aandeel hoogbouw) en maakt ook eigen keuzes
in afvalbeleid. Ook de uitgangssituatie (hoeveelheid restafval per inwoner) is in iedere
gemeente anders. Dit heeft allemaal gevolgen voor de resultaten van een wijziging in
de inzamelingsmethode. Een systeem dat in de ene gemeente goede resultaten
oplevert, hoeft in een andere gemeente niet hetzelfde resultaat op te leveren. Wij
verwachten dan ook dat nascheiding (zonder bronscheiding) in onze gemeente tot een
slechter milieurendement leidt en niet bijdraagt aan het halen van de gestelde doelen.

Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via
www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen.

Overlast van PMD-zakken
Wij realiseren ons dat de keuze voor bronscheiding van PMD in de praktijk op enkele
locaties tot knelpunten kan leiden. Over het algemeen hebben deze knelpunten te
maken met bewonersgedrag. Wij doen momenteel onderzoek met een bureau
gespecialiseerd in gedragsonderzoek. Beter inzicht in de oorzaken van ongewenst
gedrag levert mogelijk een bijdrage aan een oplossing voor ongewenst gedrag.
Beeldvormende raadsvergadering
Op 13 oktober vindt een beeldvormende raadsvergadering plaats over afval. Hierbij
wordt nader ingegaan op het afvalbeleid en de resultaten.
Wij gaan ervan uit dat we u met onze reactie voldoende hebben geïnformeerd.
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