
 

     

 

Raadsvragen van raadslid N.A. Peters van de fractie Burgerbelangen, ingevolge artikel 42 van 
het Reglement van Orde van de gemeenteraad. 
 
Datum: 26 juli 2020 
 
Onderwerp: Nascheiding van afval effectiever, stop met het apart inzamelen van PMD in Ede! 
 
Op zaterdag 25 juli jl. stond het artikel “Scheiden afval op de schop” te lezen in De Telegraaf. Hieruit blijkt 
dat een groeiend aantal gemeenten stopt met gescheiden afvalinzameling, iets wat ruim twee jaar 
geleden in onze gemeente ook doorgedrukt is en waardoor de vele kliko’s nu het straatbeeld bepalen. 
Plastic, blik en drinkverpakkingen (PMD) ‘gewoon’ bij de rest in de vuilnisbak gooien, blijkt onderaan de 
streep efficiënter dan los inzamelen, zien afvalverwerkers. Burgerbelangen heeft dit al vaker aangekaart, 
maar het college wilde dit niet horen.  
 
Burgerbelangen stelt het college dan ook de volgende raadsvragen: 
 

1. Afvalbedrijf AVR gaf in het artikel aan dat zij met de nieuwe (na)scheidingsinstallatie het PMD afval 
zo goed mogelijk uit het restafval kan halen. Men verwacht 75% (jaarlijks 27 kg) eruit te halen, 
terwijl dit bij bronscheiding maar 7% (2 kg) was. Daarnaast verwachten zij meer grondstoffen uit 
het afval te halen om opnieuw te gebruiken. In Ede wordt alleen maar over het restafval 
gecommuniceerd. Wat is het percentage PMD afval wat in onze gemeente per jaar eruit gefilterd 
wordt voor hergebruik? Het percentage kan in Ede in elk geval verder omhoog bij nascheiding. 
 

2. Na Rotterdam, ging ook het roer om in Leiderdorp, Nieuwegein, Leiden, Den Haag en Bunschoten. 
Amsterdam maakt volgend jaar de overstap en ook Utrecht gaat nascheiden. Onze fractie heeft 
menigmaal aangegeven dat indien men een goede afvalscheiding, gemak voor de burger en 
woongenot wenst, nascheiding van afval het juiste middel is! Daarnaast stelt ook 
afvalverwerkingsbedrijf OMRIN dat bronscheiding van PMD overbodig is vanwege 
nascheidingssystemen en er bij bronscheiding meer vervuiling binnenkomt, waardoor de 
effectiviteit afneemt. Ook is uit onderzoek gebleken dat nascheiding zelfs goedkoper is. Is het 
college inmiddels ook tot deze inkeer gekomen en neemt men in overweging om te gaan stoppen 
met het omslachtige afvalbeleid wat ook prettiger is voor de inwoners? Zo nee, waarom niet? 
 

3. In de evaluatie van het afvalbeleid gaf het college in een memo d.d. 3 december 2019 aan dat de 
hoeveelheid restafval afgenomen is en de doelstelling over 2019 zelfs voorbijgestreefd is. Dat is 
mooi, maar hoeveel restafval is bijv. in de PMD-container verdwenen of elders gedumpt? Daar 
spreekt het college niet over, terwijl er vaak huiselijk afval aangetroffen wordt in PMD-containers, 
textielbakken, in de zogenaamde ‘blikvangers’ langs fietspaden, de berm of in de natuur. Vooral 
omdat men niet apart wil betalen voor het ledigen van de restafval container. Kan het college 
aangeven wat de stand van zaken is rondom dumpingen van huiselijk afval in onze gemeente?  
 

4. Tot slot, deelt u ook de mening van Burgerbelangen dat met nascheiding van PMD afval de 
effectiviteit zal toenemen en de overlast van huisvuil dumpingen zal verminderen? 

 
Wij zien graag uw schriftelijke antwoorden zo spoedig mogelijk tegemoet, uiterlijk binnen de gestelde 
termijn van 30 dagen. 
 
Natasja Peters  
Burgerbelangen Ede 


