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Geachte heer Ekhart,
Dank voor de gelegenheid om te reageren.
Allereerst is het belangrijk op te merken dat het goed is om te zien hoeveel aandacht er bij de
gemeente is om de hoeveelheid restafval te verminderen en dat er geprobeerd wordt meer en
meer afvalstoffen in de circulaire economie te krijgen.
We kunnen ons in hoofdlijn vinden in het plan vinden en bedanken hierbij voor het
constructieve overleg in februari!
Hierbij nog de volgende opmerkingen:

Voldoende kleine brengstations
De Milieuraad vindt het belangrijk dat kleine brengstations (of mobiel) zo als ook is
aangegeven er komen, omdat de huidige bij bouwmarkten en supermarkten niet ruim genoeg
zijn in breng mogelijkheden.

Keuzevrijheid en hoeveelheid restafval
Wij hebben vorig jaar deze reactie gegeven:
KEUZEVRIJHEID ‘Omdat de gemiddelde Zwollenaar niet bestaat, onderzoeken we samen
met ROVA de mogelijkheden van een innovatief beloningsysteem dat uitgaat van
keuzevrijheid voor inwoners.” Doelstelling is te komen tot 100 kg afval per inwoner. De
keuzevrijheid voor inwoners mag dit doel beslist niet in de weg staan. Als de keuzevrijheid
betekent dat mensen minder gaan sorteren, dus meer restafval willen produceren, is er dan
een bedoeling opgenomen om dat restafval alsnog te sorteren? Doel van beloningsysteem zal
moeten worden dat als bewoners zelf niet sorteren dat de gemeente (ROVA) dat gaat doen,
door bekostiging vanuit beloningsysteem´.
We blijven benadrukken dat wat de Milieuraad betreft de keuzevrijheid in een
beloningsysteem gericht moet blijven op het sorteren van afval. Als de mensen er voor kiezen
om te betalen in plaats van sorteren, zal dat geld moeten worden aangewend om een derde
partij het restafval alsnog te laten sorteren (er zijn bedrijven die restafval nascheiden).

Verspillen
Ambitie ‘een beetje minder kan best’. Maak een ambitie van het inperken van verspillen. Geef
de huidige status weer en ga samen met doelgroepen aan de slag om te bepalen waar we over
5 jaar willen staan. Maak de burgers bewust en geef in scholen aandacht over ‘te veel’.

Kinderen gooien makkelijk weg en beseffen niet dat ze moeten veranderen om een duurzame
toekomst te krijgen. Stimuleer innovaties op dit gebied. Beloon bedrijven die aantoonbaar
minder overschotten hebben. Als verspilling als onderwerp wordt opgepakt, komt beter
benutten vervolgens aan bod. Kunnen wij over 5 jaar midden in een circulaire economie
staan?
Er kan meer aandacht komen voor verspilling. De aandacht voor preventie is meer gericht op
preventie van restafval dan op voorkomen dat er überhaupt afval ontstaat, dus aan de
voorkant.
Met aandacht voor minder overschotten ontstaat een win-win situatie dat producten die niet
worden gebruikt en niet worden gekocht geen afval veroorzaken en de portemonnee niet
dunner maken. Ook aandacht voor te veel verpakking kan preventie opleveren voor de
hoeveelheid afval.

Communicatie
We vinden nu de communicatie naar de bewoners belangrijk.
.

Medisch afval
Tot slot, en daar is nog geen aandacht voor gevraagd, zou er meer aandacht kunnen komen
voor een goede inzameling van medisch (en gevaarlijk) afval. Mensen weten soms niet wat te
doen met medisch afval en ontdoen zich op een te makkelijke wijze. Het zich ontdoen via de
gootsteen heeft een zeer grote consequenties voor het milieu en de (voedsel)kringlopen,
terwijl het zich ontdoen via het reguliere afvalsysteem zeer grote consequenties kan hebben
voor bijvoorbeeld medewerkers van bedrijven die zich juist bezighouden met recycling
(naalden). Inzameling via apotheken loopt niet altijd soepel omdat die meer naar het
financiële plaatje kijken, dus gemeenten hebben een belangrijke rol.
Vaak wordt op bijsluiters prima aangegeven wat te doen met de afvalstoffen, maar dat staat
niet op een opvallende plek en bovendien als mensen medicijnen ontvangen zijn ze meer
gericht op het medicijn en zichzelf dan op wat te doen met de restanten na gebruik. Meer
aandacht zal winst opleveren.

PS
Op pag 47 van uitwerkingsplan wordt gesproken over een bijlage 1. Missen wij iets als we
deze niet kunnen vinden?
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