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MOTIE

Artikel 29 Reglement van Orde

Motie vreemd aan de orde van de dag
Onderwerp:
lnvoeren PMD container en (financiële) prikkel afualscheiding burgers

De raad van de gemeente Berkelland in vergadering bijeen op 18 september 2018

Overwegende dat:
. de gemeenteraad van Berkelland op 23januari 2018 het (geamendeerde plan "Van Afual
Naar Grondstof' heeft vastgesteld.
. in dit plan oorspronkelijk was opgenomen dat PMD I x per 4 weken zou worden opgehaald
met behulp van een extra PMD-container (naast de groene en grijze) .
. deze maatregel middels amendement 418-01 (CDA) weer is geschrapt en middels
amendement 418-02 (WD) is opgenomen dat eerst een gedegen ondezoek diende te
worden uitgevoerd naar mogelijkheden tot machinaal nascheiden, alvorens in de raad
nieuwe stappen te nemen.
. door het college is aangegeven dat machinale nascheiding in de nabije toekomst geen
haalbare en betaalbare optie is en derhalve wordt voorgesteld alsnog over te gaan tot
invoering van de PMD-container.
. kosten voor invoering van de PMD-container conform het voorstel van het college 560.000
euro zullen bedragen.
. hierbij nog niet de kosten zijn meegenomen voor het creëren van extra brengpunten, welke
door het college zelf wel als noodzakelijk zijn bestempeld om te voorkomen een teveel aan
gescheiden PMD in de grijze container belandt.
. door het ontbreken van een (financiële) prikkel het volstrekt onduidelijk is of en zo ja, in
welke mate er verbetering in het scheidingspercentage optreedt. Gezien deze onzekerheid
deze grote investering beter verdient.
. het college vasthoudt aan de VANG-doelstelling (50 kilogram restafual per inwoner per jaar
in het jaar 2020).
o met de genomen en nog te nemen maatregelen deze doelstelling bij lange na niet behaald
zalworden, doordat deze geen onderdeel zijn van een integrale visie en de (financiële)
prikkel om te willen scheiden ontbreekt.
. bij uitstel van het invoeren van een PMD-container wederom een jaar niets zal gebeuren aan
het realiseren van de VANG-doelstelling en 202Q dan wel heel dichtbij komt.

Vezoekt het college om:

1.

2.
3.

zo snel mogelijk over te gaan tot aanschaf en verspreiding van de PMD-container.
het opnemen van een extra maatregel in het plan "Van Afual Naar Grondstof', namelijk het
creëren van een (financiële) prikkelwaardoor burgers aangemoedigd worden afualte
scheiden en om ervoor te zorgen dat de kans groter is dat de VANG-doelstelling alsnog
behaald wordt.
maatregel 17 "Monitoren hoeveelheid restafual" uit het plan "Van Afual Naar Grondstof' te
wijzigen, door de daar bedoelde rapportage halfjaarlijks uit te voeren en de gemeenteraad
daarover te rapporteren.
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genoemde planwijzigingen uiterlijk op 1 februari 2019 ter goedkeuring voor te leggen aan de
raad.
de mogelijkheid te behouden over te gaan tot een andere ledigingsfrequentie van de PMDcontainers, indien uit de analyse van de restafualstroom blijkt dat hiertoe aanleiding is.

en gaat over tot de orde van de dag.
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