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Geachte heer Peters, beste Wim,
In uw brief van 18 september geeft u namens de VSA aan dat u bij de
begrotingsbehandeling 2020 (12 november 2019) vragen heeft gesteld over het
achteraf scheiden van afval. In een motie heeft u het college verzocht om te
onderzoeken of achteraf scheiden van het Veldhovense afval een effectievere en een
goedkopere manier is om meer schone grondstoffen op te leveren en de resultaten
van dit onderzoek aan de raad te presenteren. U geeft aan dat de vraag zeer actueel
is geworden om een andere reden, namelijk de overlast van plaagdieren door het te
vroeg aan straat hangen van zakken voor Plastic-, Metaal- en drankverpakkingen
(PMD). In deze brief gaan we op uw vragen in.
1. Wat heeft het college, als reactie op onze motie, aan onderzoeken en of
actie(s) uitgezet na de begrotingsbehandeling van 12 november 2019?

Wij hebben een onderzoek uitgevoerd naar de meest geschikte PMD-inzamelmethode
voor Veldhoven. Dit onderzoek is gebruikt om een besluit te nemen over bron- of
nascheiding. 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 (publicatie in RIS 13 februari), waarbij het
onderzoek als bijlage is meegestuurd.
2.

Wat is het resultaat van deze onderzoeken en of actie(s)?

Op basis van het bij vraag 1 genoemde onderzoek hebben wij op 11 februari besloten
om PMD aan de bron te blijven scheiden. De reden is dat een hoog hergebruik van
verpakkingsafval beter is te bereiken met bronscheiding dan met nascheiding. En
bronscheiding zorgt voor bewuster gedrag van consumenten op het gebied van afval
(PMD, maar ook stromen als textiel, glas en papier).
Overlast plaagdieren

In uw brief spreekt u over 'de overlast van plaagdieren door het te vroeg aan straat
hangen van zakken voor Plastic-, Metaal- en drankverpakkingen (PMD)'. Dit verband is
voor ons op dit moment niet feítelijk hard te maken. Het heeft wel onze aandacht in
de context van rattenoverlast in de wijken.
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.
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Informatie afvalbeleid
Op 13 oktober is een beeldvormende raadsvergadering gepland over afval. Hierin
wordt een evaluatie van het afvalbeleid gepresenteerd en worden scenario's
aangegeven om tot verdere reductie te komen van het restafval richting de
doelstelling van 30 kilo restafval per inwoner per jaar in 2025.
Wij gaan er vanuit dat we u met onze reactie voldoende hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,
Noud Bex
Secretaris

Marcel Delhez
burgemeester

2/2

