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TOELICHTING 
De BAR-gemeenten willen samen optrekken om minder restafval in te zamelen. De 
voorgestelde plannen omvatten o.a. het overal invoeren van een minicontainer voor papier 
en de nascheiding van PMD-afval (zie RIB 39703). Volgens het Coalitieakkoord 2018-2022 zou 
het huidige gemeentebestuur echter inzetten op effectievere scheiding aan de bron, bij de 
mensen thuis. 

PMD-afval wordt op dit moment al door veel inwoners thuis gescheiden. Met ingang 
van het nieuwe afvalbeleid dienen zij echter het PMD-afval bij het restafval in te leveren. Dit 
zorgt voor een toename van het gewicht van hun restafval, wat bij een variabel tarief voor 
restafval een nadelige uitwerking heeft. 
 
Over dit onderwerp hebben wij de volgende vragen aan het college. 
 
VRAGEN 
1. Waarom ziet het college af van zijn voornemen om afval aan de bron te scheiden, en 

kiest het voor nascheiding van PMD-afval? 
2. Er bestaat al een goede infrastructuur voor het vooraf scheiden van PMD-afval in de 

gemeente. Waarom blijft deze infrastructuur in geen enkel scenario bestaan en kan 
PMD-afval in het nieuwe beleid niet meer apart worden ingeleverd door inwoners?  

3. Het college geeft aan de voorkeur te hebben voor variabel tarief voor restafval. Mensen 
met veel restafval betalen dan meer dan mensen met minder restafval. In de nieuwe 
plannen kunnen inwoners hun PMD-afval niet meer apart inleveren. Hierdoor zullen zij 
duurder uitkomen dan in een situatie met bronscheiding van PMD. Is dit voor het college 
een wenselijke situatie? 

4. Het college geeft in de RIB aan dat in alle scenario’s een stijging van de kosten wordt 
verwacht. Geldt dit voor de totale kosten voor afvalinzameling of voor de kosten per 
huishouden? Is het mogelijk dat een huishouden met weinig restafval in een scenario 
met een variabel tarief op restafval –ondanks een stijging van de totale kosten–  tóch 
goedkoper uit kan zijn (dan in peiljaar 2018)? 

5. Op dit moment zijn er verschillende verenigingen die –deels– het oud papier in 
Albrandswaard inzamelen en hier inkomsten mee genereren. Bij het invoeren van een 
minicontainer voor papier zullen deze inkomsten naar de gemeente gaan. Welke reacties 
van de papierinzamelaars verwacht het college en welke eventuele oplossingen zijn er 
voor deze situatie?  
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