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Onderwerp

Raadsvragen m.b.t. PMD zakken

Geachte heer Ruijtenberg, heer Duk,

Op 28 januari 2021 heeft u raadsvragen ingediend over PMD zakken. Met deze brief geven wij u
antwoord op uw vragen.
Vanuit meerdere hoeken krijgen wij signalen dat nadat de manier van het aanvragen
van PMD zakken is gewijzigd de levering stroef loopt en soms zelfs helemaal mislukt,
daarom de volgende vragen:
Vraag 1.

Herkent het college deze klachten?
Antwoord
Ja, het college herkent deze klachten.
Vraag 2.

Welke oplossing kan hiervoor worden geboden en op welke termijn zijn deze problemen opgelost?
Antwoord
Het proces is inmiddels aangepast aan de huidige Corona-situatie. Renewi zet momenteel een extra
bezorger in, zodat de PMD zakken conform afspraak binnen uiterlijk één week worden geleverd.
Ook zijn er deze week vijf extra (tijdelijke) afhaalpunten voor PMD-zakken gecreëerd.
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Vraag 3.

Was het niet mogelijk. om in de laatste twee maanden van de oude regeling een briefje mee te
sturen waarin de nieuwe methode werd uitgelegd?
Antwoord
Renewi heeft aangegeven dat de overstap naar het nieuwe bestelsysteem voor onze inwoners geen
verschil zou maken. Om die reden hebben wij geen extra communicatie ingezet. Onze website en
mijnafvalwijzer.nl zijn inmiddels aangepast aan de huidige Corona-situatie.
Vraag 4.

Waarom is de vorige regeling, die goed werkte en waar geen klachten over waren gewijzigd?
Antwoord
Renewi is in het kader van duurzaamheid over gegaan naar nieuwe gerecyclede PMD-zakken en een
nieuw leveringssysteem waarbij gebruik gemaakt wordt van Social Return On Investment (SROI).
Bij SROI worden mensen ingezet die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Dit was bij het oude
systeem niet mogelijk.
Wij verwachten dat wij met deze brief antwoord hebben gegeven op uw raadsvragen.
Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland

Lucas Vokurka
Secretaris

drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester
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