
 
 
Barendrecht, 30-10-2021, 
 
Schriftelijke vragen PMD afval en vervoer grof afval 
 
Geacht college, 
 
Met de komst van het nieuwe afvalbeleid wordt PMD niet meer apart ingezameld. Er is 
gekozen voor het systeem van nascheiding dat aanmerkelijk betere resultaten oplevert. 
Zoals bekend is scheiding bij de bron de beste optie echter zou dat voor het PMD niet de 
resultaten opleveren die de gemeente nu behaald. Het systeem van afvalscheiding zoals we 
dat nu kennen heeft ook een financieel gedreven component. In het geval van PMD speelt 
dat element een rol bij de keuze voor het nascheiden.  
Het afvalbeleid wordt bijgesteld als daar een goede reden/ motivatie voor is. Eén van deze 
redenen kan zijn dat dit het serviceniveau richting onze inwoners verhoogd. 
 
Het CDA Barendrecht ontving over het inzamelen van PMD afval een suggestie van één van 
onze inwoners over een aanvulling van het huidige afvalbeleid ten aanzien van het bij de 
bron scheiden van PMD. Het betreft hier een suggestie om inwoners de mogelijkheid te 
bieden om PMD op het afvalaanbiedstation aan te bieden.  
Wij hebben daarover de volgende vragen: 
 

1. Is het mogelijk om op het AAS een mogelijkheid te creëren om PMD apart aan te 
bieden? 

2. Is het college bereid dit voor een proefperiode te doen? 
3. Wat zou dit voor de afvalstoffenheffing betekenen als deze mogelijkheid structureel 

zou worden ingevoerd? 
 

Op dit moment kunnen inwoners afval van verschillende soorten stromen aanbieden bij het 
AAS. Indien gewenst kan de gemeente dit tegen betaling ook afhalen bij inwoners.  
Dezelfde inwoner wees ons op de mogelijkheden van het aanbieden van afval middels een 
aanhanger die geleend kan worden bij het afvalaanbiedstation of gehuurd kan worden bij 
een verhuurbedrijf met een kostenvergoeding (* zie enkele voorbeelden) 
Wij hebben daarover de volgende vragen: 
 

4. Is het college bekend met de voorbeelden zoals hieronder genoemd? 
5. Is het college bereid na te denken over een proef voor het invoeren van een dergelijk 

systeem in Barendrecht? 
6. Zo ja, hoe zou deze proef er dan bij voorkeur uit kunnen zien? 

 
We zien de beantwoording tegemoet. 
 
Namens de fractie van CDA Barendrecht, 
 
Johan Lengkeek 
 
 
Enkele voorbeelden van gemeenten die een dergelijke service aanbieden: 
* https://www.du-do.nl/submenu/aanhangwagens/details/gratis-aanhanger-dordrecht.html 
* https://www.irado.nl/afvalsoorten/grofvuil/aanhanger-lenen 
* https://pki.utrecht.nl/Loket/product/cf1f347b20923e3978bcd3cae6e34930 
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