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De resultaten met betrekking tot de huis-aan-huis inzameling van Plastic-, Metaalverpakkingen en 
Drankenkartons (PMD). 

Kennisnemen van: 
De resultaten met betrekking tot de huis-aan-huis inzameling van PMD 

Inleiding: 
De gemeente Oudewater wil de hoeveelheid restafval reduceren en zo aansluiting vinden bij de landelijke 
VANG ambities (750Zo afvalscheiding en maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar). 
In 2016 bestond, gelet op het volume, meer dan 400Zo van het restafval in de gemeente uit Plastic-
Metaalverpakkingen en Drankenkartons (PMD). Om het gescheiden aanbieden van PMD makkelijker te 
maken en zo de hoeveelheid restafval terug te dringen, heeft uw raad in april 2017 ingestemd met een 
uitbreiding van de dienstverlening door te starten met het tweewekelijks huis-aan-huis inzamelen van PMD. 
In de gemeente werd Plastic afval (dus nog geen Metalen verpakkingen en Drankenkartons) al ingezameld 
middels verzamelcontainers. In deze containers kunnen bewoners in de nieuwe situaties ook PMD kwijt. 
Op 2 oktober 2017 is gestart met de huis-aan-huis inzameling van PMD. Sindsdien worden iedere 2 weken 
de zakken met PMD afval opgehaald. Met deze informatiebrief informeren wij u graag over de tot dusver 
gerealiseerde resultaten van deze manier van inzamelen. 

Nut en noodzaak 
De afgelopen tijd is er veel te doen geweest over de gescheiden inzameling van kunststoffen. Het CPB-
rapport van september 2017 en berichten hierover in de media zorgden voor veel reuring in afvalland en 
onder inwoners. Wij delen de mening van onder andere het Afvalfonds Verpakkingen, de Vereniging 
Afvalbedrijven en de NVRD dat het scheiden van Kunststof belangrijk is en blijft. 
De gescheiden inzameling en recycling van kunststof verpakkingen in Nederland is succesvol. Dat is een 
goede prestatie van burgers, bedrijfsleven en gemeenten. Hierdoor worden grondstoffen gerecycled en 
wordt C02 bespaard. Het is dan ook belangrijk om hier mee door te gaan. 
Het succes van de kunststofinzameling leidt ook tot nieuwe uitdagingen. De door het CPB gepubliceerde 
notitie over de circulaire economie van kunststoffen schetst deze uitdagingen heel duidelijk. Bijstelling van 
het systeem is nodig om tot een hogere kwaliteit en daarmee meer milieuwinst te komen. Een goede 
samenwerking tussen alle betrokken partijen is hiervoor essentieel. De gemeente Oudewater draagt hier 
samen met de AVU (samenwerkingsverband van Utrechtse gemeenten) aan bij door de verschillende 
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initiatieven te steunen en de kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen goed in de gaten te houden en waar 
nodig bij te sturen. 

Uitvoering 
De implementatie van huis-aan-huis inzameling van PMD is zonder grote incidenten verlopen. De reacties 
van bewoners waren veelal positief. 

Voorafgaand aan de eerste inzameldag is uitgebreid gecommuniceerd over de op handen zijnde 
veranderingen. Onder andere via een flyer die huis-aan-huis is verspreid, artikelen in de IJsselbode, 
persberichten, Social Media en een informatiestand op de weekmarkt. Op het gemeentekantoor, de 
supermarkten, eetcafé De Dijketelg (Papekop), Eetcafé Goejanverwelle (Hekendorp) en bij de Milieustraat 
zijn PMD-zakken verspreid. Deze kunnen bewoners daar gratis afhalen. 

Bewoners konden ook zogenoemde PMD-haken aanvragen. Deze haken, die aan lantaarnpalen worden 
bevestigd, kunnen worden gebruikt om op de inzameldag de zakken aan te hangen. Zo wordt wegwaaien 
voorkomen. Van dit aanbod is veelvuldig gebruik gemaakt, er zijn ruim 200 PMD-haken aangevraagd en 
opgehangen. 

Het aantal meldingen rondom de nieuwe manier van inzamelen is tot op heden zeer beperkt. Er is een 
aantal meldingen ontvangen over zakken die vóór de inzameldag aan de PMD-haken werden gehangen. 
Aan de betreffende haken wordt een flyer gehangen waarop staat uitgelegd dat de haak alleen op de 
inzameldag zelf kan worden gebruikt. 

We kijken terug op een geslaagde implementatie maar zitten niet stil. In januari is de nieuwe Afvalapp 
geïntroduceerd en ook in de toekomst blijven we over dit onderwerp communiceren. Onder andere via de 
website, Social Media en de infopagina in de IJsselbode. 

Ingezamelde hoeveelheden 
In het laatste kwartaal van 2017 is 40.000 kg PMD ingezameld. In dezelfde periode in 2016 werd 21.000 kg 
plastic ingezameld. Dit betekent dat de hoeveelheid gescheiden ingezameld materiaal bijna is verdubbeld. 

Als deze trend zich voorzet stijgt het scheidingspercentage als gevolg van de maatregel met ruim 1,5Vo. Dit 
lijkt bescheiden maar PMD is volumineus dus bewoners zullen de hoeveelheid restafval merkbaar zien 
slinken. 

We zijn trots op deze resultaten en erg blij dat onze bewoners in grote getalen hebben meegedaan. 

Kernboodschap: 

Op 2 oktober 2017 is gestart met de huis-aan-huis inzameling van Plastic- Metaalverpakkingen en 
Drankenkartons (PMD). Dit is een uitbreiding van de reeds bestaande inzameling van plastic afval middels 
verzamelcontainers. De implementatie is (onder andere door uitgebreide communicatie) zonder grote 
incidenten verlopen en de resultaten tot nu toe zijn bemoedigd. 

In het laatste kwartaal van 2017 is 40.000 kg PMD ingezameld. In dezelfde periode in 2016 werd 21.000 kg 
plastic ingezameld. Dit betekent dat de hoeveelheid gescheiden ingezameld materiaal bijna is verdubbeld. 
Als deze trend zich voorzet stijgt het scheidingspercentage als gevolg van de maatregel met ruim 1,5Vo. 

Financiën 

De uitbreiding van de dienstverlening door huis-aan-huis inzameling van PMD is binnen de bestaande 
financiële kaders uitgevoerd. 

Vervolg: 

We vragen onze bewoners het huishoudelijk afval dat ontstaat zo veel en zo goed mogelijk te scheiden. Als 
gemeente helpen we hen daarbij door een laagdrempelige inzamelstructuur te bieden. Met de huis-aan-
huis inzameling van PMD is een belangrijke stap gezet. Hiermee is de weg vrij is voor verdere 
beleidsopties. 

Bijlagen: 
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Geen 

De wnd. secretaris 
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