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Beantwoording van de vragen 
 
Al enige tijd geleden zijn de PMD-afvalcontainers vernieuwd en voorzien van een persvoorziening. Hiermee is de 
capaciteit sterk vergroot. Echter ontvangen wij nog steeds vragen/opmerkingen over de perscontainers bij de 
supermarkten en de ongemakken die deze met zich meebrengen. 
Als men de zakken die hiervoor bestemd zijn vult naar inhoud zorgt dit vaak voor verstoppingen. De opening van de 
container is dan simpelweg niet groot genoeg. De problematiek speelt bij de locatie COOP meer dan bij de locatie 
JUMBO. 
Vragen aan het college: 
           1. Is het college op de hoogte dat de openingen van de PMD-perscontainer in omvang kleiner zijn dan een volle 
zak PMD bij de nieuwe containers? 
 
           Ja, dit is ons bekend. De openingen voldoen aan de wettelijke eisen voor veiligheid die hieraan gesteld worden.  
 
           2. Is het college het met ons eens dat dit storingen, vervuiling en ergernis met frustraties met zich meebrengt? 
 
          Ja.  
 
          3. Wat gaat het college doen om deze situatie op te lossen/verbeteren? 
 
         1. Vanwege de grootte van de klepopeningen brengen wij vanaf oktober 2020 kleinere  afvalzakken voor PMD in 
omloop waarvan de inhoud afgestemd is op de afmeting van de opening. 
          
          2. Met het plaatsen van de nieuwe PMD perscontainers hebben wij de verwerkingscapaciteit van deze containers 
verdubbeld t.o.v. de oude situatie. 
              In 2020 is de hoeveelheid PMD die wij met behulp van de PMD verzamelcontainers inzamelen, gelijk gebleven 
aan de hoeveelheid van 2019 (95 ton).  
          
          3. Bij deze PMD perscontainers monitoren wij de vullingsgraad op afstand. Mocht het aanbod van PMD toenemen 
dan gaan geven wij opdracht voor een extra ledigingsronde.  
 
         4. Met behulp van stickers op de PMD-containers roepen wij de gebruikers geen afval naast de containers te 
plaatsen.  



5. Wij communiceren regelmatig (via social media en de IJsselbode) over het gebruik van de PMD 
verzamelcontainers en besteden hierbij ook aandacht aan de grote van de ‘verpakking’ die men in de containers 
stort. In onze communicatiecyclus over afval blijven we hier aandacht voor vragen.  

 
Rond feestdagen worden containers van PMD en glas goed (meer) gebruikt. Zeker de glascontainer is dan eerder vol en 
er worden flessen naast gezet.  
 
          4. Herkent het college dit? 
 
          Ja.  
 
           5. Is het college het met ons eens dat tijdens de feestdagen de frequentie van ledigen van de containers wat hoger 
kan zijn? 
 
           Rond de feestdagen worden nu al extra ledigingsronden gereden.   
 
           6. Is het college bereid om dit voor komende feestdagen te organiseren? 
 
            Zie antwoord vraag 5.   
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