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Onderwerp Onderzoek opnieuw nadenken over achteraf scheiden van PMD-afval 

Datum 10 november 2020 

Ingediend door BurgerPartij Veldhoven, Senioren Veldhoven, VSA 

Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen / Programmabegroting 2021-2024 

Programma 2.1.7 Volksgezondheid en milieu 

 

 
De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 10 november 2020,  

 

kennis genomen hebbend van: 

 De Programmabegroting 2021-2024; 

 Het voorstel/voornemen van het college om een onderzoek te doen naar verdere afname 

van huishoudelijk afval naar uiteindelijk 30 kilo in 2025; 

 

overwegende dat: 

 De verwachte afname van huishoudelijk afval niet haalbaar is; 

 PMD-afval vooraf scheiden, zeker bij warm weer, stank en overlast veroorzaakt; 

 Scheiden van PMD-afval lastig is omdat niet altijd duidelijk is welk afval PMD is; 

 Bij het vooraf scheiden van PMD, blijft achteraf scheiden, bij de afvalverwerker, nog 

nodig; 

 Scheiden vooraf van glas, textiel en papier geen problemen oplevert; 

 Bij de eventuele invoering van diftar, om mensen enthousiast te maken om vooraf te 

scheiden, het risico op dumpen van afval groter wordt;   

 Door succesvolle invoering van het systeem van achteraf scheiden van PMD-afval steeds 

meer gemeenten overgaan naar dit systeem; 

 Het vooraf scheiden van glas, textiel en papier en achteraf scheiden van PMD-afval een 

prima combinatie is; 

 De resultaten van achteraf scheiden van PMD-afval steeds beter worden; 

 

verzoekt het college: 

1. Een onderzoek te doen naar de voor- en nadelen van achteraf scheiden van PMD-afval 

binnen Veldhoven en de eventuele kosten en gevolgen van overgaan naar achteraf 

scheiden van PMD-afval; 

2. In een notitie de uitkomsten van dit onderzoek, in 2021, te delen met de gemeenteraad; 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Stemming NIET IN STEMMING GEBRACHT: AANGEHOUDEN 

Voor .. stemmen ( ) 

Tegen .. stemmen ( ) 
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