Raadhuisplein

1

7811 AP Emmen
t. 140591
f. 0591 685599

Postbus 30001
7800 RA Emmen
e. gemeente@emmen.nl
i. gemeente.emmen.nl

Dorpen en Wijken

Aan de raad van de gemeente Emmen

team

DNW-VC

ons kenmerk

uw kenmerk

bijlage

behandeld door

BSN

J.W. van der Veer
datum

telefoon

15 februari 2017

140591

fax

e-mail

gemeente@emmen.nl

onderwerp

Acties naar aanleiding toezegging over PMD-inzameling

Geachte leden van de raad,
In de raadscommissie Wonen en Ruimte van 16 januarijl. zijn door commissielid Wittendorp van
de CDA-fractievragen gesteld over de inzamelfrequentie van de nieuwe PMD-container.
De heer Wittendorp stelde dat de maandelijkse inzamelfrequentie ontoereikend is om het
gescheiden PMD bij huishoudens in de container te kunnen bergen. Hierop hebben wij u toegezegd
de situatie nauwlettend te monitoren en is een indicatie afgegeven over de meerkosten van een
eventuele intensivering van de inzameling van PMD. Graag willen wij hieronder deze toezegging en
aanvullingen daarop nader concretiseren.
•

Monitoring van de effecten van de nieuwe PMD-inzameling
In januari 2017 is voor eerst sprake van een gemeentebrede PMD-inzameling bij de laagbouw
geweest. Het zou voorbarig zijn om deze beginfase meteen als maatgevend voor de PMDinzameling te kenmerken. Bovendien was bij de jaarwisseling sprake van een overgangsfase
naar een nieuw inzamelschema waardoor het bij bepaalde adressen kon voorkomen dat de
tussenperiode tussen de laatste lediging in 2016 en de eerstvolgende in ao rz langer dan een
maand was. Een goede beoordeling van de effecten van de nieuwe PMD-inzameling vraagt een
nauwlettende monitoring. Alleen dan kunnen wij adequaat anticiperen op de ontwikkelingen.
Derhalve hebben we Area opdracht verstrekt om de effecten van de nieuwe PMD-inzameling
in het eerste kwartaal te monitoren en te analyseren. Belangrijkste ijkpunten hierbij zijn de
ontwikkelingen van de inzamelhoeveelheden PMD en restafval, aandeel PMD in restafval,
aanbiedpercentages en vullingsgraad van de PMD- en restafvalcontainer en meldingen inzake
de PMD-inzameling. Daarnaast zijn wij voornemens het burgerpanel van de gemeente
Emmen te raadplegen over hun ervaringen ten aanzien van de nieuwe PMD-inzameling.
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•

Emmen,

Calculatie intensivering PMD-inzameling
In de bovenaangehaalde commissievergadering hebben wij indicatief de meerkosten (ca. €
150.000) van een eventuele invoering van de driewekelijkse PMD-inzameling geschetst.
Inmiddels is Area opdracht gegeven om de driewekelijkse inzamelvariant van PMD verder uit
te werken om de kosten, opbrengsten en praktische uitvoerbaarheid beter in beeld te krijgen.
Op basis van deze informatie en de eerder genoemde monitorgegevens kunnen wij een goede
afweging maken om eventueel tot intensivering van de PMD-inzameling over te gaan. Voor de
goede orde: wij blijven uitgaan van de tweewekelijkse inzameling van gft- en restafval zoals
neergelegd in het bestuursakkoord.

•

Intensivering communicatie
In de afhandeling van meldingen door Area en onze afdeling DNW over de PMD-inzameling
blijkt dat niet alle huishoudens even goed op de hoogte zijn van hoe de capaciteit van de
container optimaal benut kan worden, namelijk met losse, lege en dichtgedrukte/opgevouwen
verpakkingen waar mogelijk met de dop erop. De voorlichting en communicatie hierover
gaan wij in samenwerking met Area intensiveren. Waar nodig kan de afvalcoach hier ook op
adres- en buurtniveau een rol spelen.
.

•

PMD-container voor scholen en verenigingen
De gemeente en Area hebben diverse verzoeken ontvangen van scholen en verenigingen voor
een PMD-container om ook daar scheiding van PMD toe te kunnen passen. Het afval dat
vrijkomt bij scholen en verenigingen betreft strikt genomen bedrijfsafval en valt daarmee
buiten het domein van de publieke verantwoordelijkheid van de gemeente. Echter, gelet op
het educatieve karakter heeft de gemeente een zeker belang om de PMD-inzameling bij
scholen en verenigingen te stimuleren. De gemeente gaat in samenwerking met Area de
mogelijkheden, varianten en kosten voor de PMD-inzameling bij scholen en verenigingen
onderzoeken.

Wij gaan er vanuit dat wij u uiterlijk in april ditjaar kunnen informeren over de stand van zaken van
bovenstaande actiepunten.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,

