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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Door de fractie van GroenLinks zijn op 15 januari 2019 onderstaande schriftelijke vragen gesteld 
n.a.v. raadsinformatiebrief nr. 39703 Koersbepaling beleidsplan Afval en Grondstoffen. Met deze 
raadsinformatiebrief geven wij antwoord. 
 
Raadsvragen 
De fractie van GroenLinks heeft de volgende vragen voor de wethouder: 
 
Vraag 1. Waarom ziet het college af van zijn voornemen om afval aan de bron te scheiden, en kiest 
het voor nascheiding van PMD-afval? 
 
Antwoord: Uit sorteerproeven blijkt dat er nog veel plastic in het restafval verdwijnt en zo niet 
hergebruikt kan worden als grondstof. Via een na scheidingsinstallatie wordt op het moment ongeveer 
75% van het PMD van het restafval gescheiden en zo hergebruikt. De opbrengst via na scheiding is 
daarmee bijna 2,5x zo groot als het brongescheiden PMD en de techniek verbetert zich nog steeds. 
Het college kiest daarom op basis van kosten maar ook vanuit duurzaamheid voor PMD inzameling 
via na scheiding.  
 
Vraag 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? 
 
Antwoord : Zoals hierboven uitgelegd, kiest het college uit kosten en duurzaamheidsoverwegingen 
voor de PMD inzameling met het hoogste rendement. Het PMD kan te allen tijde wel worden 
weggebracht op het afvalaanbiedstation 
 
Vraag 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? 
 



  
  
 
 
 
  
  
 
Antwoord: Bij de berekening van het tarief dat per zak of bak restafval+PMD zal gaan gelden wordt 
straks rekening gehouden met de verhouding restafval/PMD.  Het mengen van PMD met restafval 
heeft zo geen gevolgen voor het tarief. Daarnaast wordt via de na scheidingsinstallatie meer plastic uit 
het restafval gehaald. Door de betere scheiding blijft er zo minder kilo’s restafval over wat wordt belast 
en levert daarmee een structureel voordeel op.  
 
Vraag 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)? 
 
Antwoord : Vanwege een stijging van alle kosten en een lagere opbrengst van de grondstoffen zullen 
de kosten van de ASH gemiddeld stijgen. Het kan zijn dat als mensen bijna geen restafval hebben, de 
totale kosten voor hen laag blijven, maar er is nog niet met zekerheid te zeggen of dit dan ook lager 
zal zijn dan in het peiljaar 2018. 
 
Vraag 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? 
 
Antwoord : Bewoners kunnen hun oud papier op de vertrouwde manier blijven aanbieden aan de 
verenigingen. Omdat er alleen nog veel papier in het restafval verdwijnt stellen we voor om alle 
huishoudens (laagbouw) van een papiercontainer te voorzien. Hoe makkelijker het namelijk wordt 
gemaakt aan de bron hoe hoger de bereidheid om te scheiden en het rendement. Bewoners kunnen 
daarbij zelf de keus blijven maken of ze het papier via de container aanbieden of via de vertrouwde 
manier aan de vereniging.   
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 
  


