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Onderwerp
Evaluatie pilot PMD over de 1e vier maanden 2021
Besluit
De pilot PMD te wijzigen door het gratis kunnen inleveren van PMD te beperken tot de milieustraten.
Samenvatting
In de raadsvergadering van 26 augustus 2020 is het Grondstoffenplan Westerwolde 2021-2026 vastgesteld
met het amendement van de PvdA voor het uitbreiden van de pilot om PMD gescheiden in te zamelen op de
milieustraten. Het amendement houdt het volgende in:
a. PMD moet gescheiden kunnen worden ingeleverd op de milieustraten en in alle kernen van de gemeente.
b. De gemeente verstrekt op aanvraag doorzichtige plastic zakken voor deze pilot.
c. Op verzoek mogen de bewoners de PMD container houden om het PMD daarin te bewaren.
d. Er wordt een overzichtskaart verstrekt, waar PMD gescheiden kan worden ingeleverd.
e. Jaarlijks wordt aan de inwoners een overzicht verstrekt van het aantal aanbiedingen van de
restafvalcontainer en het aantal aangeleverde kilogrammen restafval.
Op 27 oktober 2020 heeft het college het projectplan bronscheiding PMD vastgesteld en de raad hiervan in
kennis gesteld middels toezegging T 469. In dit projectplan zijn naast de uitvoering van de pilot, ook de
evaluatiecriteria opgenomen.
Aan de hand van deze vastgestelde criteria zijn de resultaten van de pilot PMD van de eerste vier maanden
van 2021 geëvalueerd. De evaluatie is bijgevoegd als Toezegging T542.
Conclusies van de evaluatie:
a.

b.
c.

De hoeveelheid PMD dat naar de verzamelcontainers wordt gebracht komt overeen met 13 % van
de huishoudens. Het blijkt dat de grote meerderheid van de inwoners PMD met de restafvalcontainer
afvoert.
De kwaliteit van de PMD in de pilot blijkt goed te zijn.
De neveneffecten van de pilot zijn groter dan verwacht:
- Er wordt meer PMD gebracht dan verwacht. Hierdoor raken de containers overvol en wordt veel
afval naast de containers gezet.
- Er worden meer kosten gemaakt dan verwacht doordat extra containers zijn geplaatst en het
bijgeplaatst afval wordt opgeruimd.
- Er komen steeds meer klachten over het aangezicht van de containers en over het afval wat bij
de containers wordt gezet.
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Gezien de neveneffecten kan de pilot niet op de huidige manier voortgezet worden. De pilot levert veel
klachten op en de kosten voor het opruimen van het bijgeplaatste afval zijn hoog.
Het is te verwachten dat in de huidige situatie deze kosten nog zullen stijgen. Het percentage inwoners dat
van de pilot gebruik maakt en de goede kwaliteit van het PMD staan in geen verhouding tot de huidige
negatieve effecten en hoge kosten.
Relatie met Programmabegroting/beleid
Grondstoffenplan Westerwolde 2021-2026
Motivering / alternatieven
Vanwege de negatieve effecten is het noodzakelijk om op korte termijn een besluit te nemen over de
voortgang van de pilot. Gekozen kan worden uit de volgende mogelijkheden:
1.

Plaatsen van extra verzamelcontainers:
Voor negen locaties zijn tenminste 26 extra containers nodig. Daarbij zal opnieuw moeten worden
bepaald waar deze moeten komen te staan. De containers kunnen pas in september geleverd
worden.
Kosten pilot 2021: € 191.000,-.

2.

Vaker legen van de verzamelcontainers:
De verzamelcontainers worden nu eenmaal per week geleegd. Met het huidige aantal containers zal
bij voorkeur driemaal per week geleegd moeten worden.
Kosten pilot 2021: € 257.000,-.

3.

Plaatsen van extra containers en vaker legen van de containers:
Voor negen locaties zullen 13 extra containers geplaatst moeten worden, waarbij de containers
tweemaal per week worden geleegd. De containers kunnen pas in september geleverd worden.
Kosten pilot 2021: € 181.000,-.

4.

Wijzigen van de pilot door het gratis inleveren van PMD te beperken tot de milieustraten:
Uit de resultaten van de pilot tot en met april jl. blijkt dat het gebruik van de pilot door ca. 13 % van
de inwoners niet opweegt tegen de kosten voor de pilot en de ongewenste neveneffecten zoals het
bijplaatsen van afval en het aantal verzamelcontainers. Bij het invoeren van een tarief per leging
voor restafval zal bovendien het gebruik van de verzamelcontainers nog extra toenemen en
daarmee ook de kosten. Het wijzigen van de pilot door het gratis kunnen inleveren van PMD bij de
milieustraten heeft deze nadelen niet.
De kosten van de pilot zijn op 1 juli a.s. berekend op € 98.300,-.

Met het vaststellen van grondstoffenplan Westerwolde 2021-2016 is besloten om diverse grondstoffen zoals
PMD middels nascheiding uit het restafval te halen. De uitvoering van het amendement om PMD gescheiden
te kunnen aanbieden in verzamelcontainers is in feite tegenstrijdig met het vastgestelde beleid, maar kan
worden gezien als een overgang van het oude naar het nieuwe beleid. Op grond van het raadsbesluit van 26
augustus 2020 zijn verplichtingen aangegaan voor het nascheiden van restafval.
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Met het voortzetten van de pilot op huidige wijze worden voor ca. 13 % van de inwoners € 193.200 extra
kosten gemaakt. Daarbij heeft het aangezicht van de dorpscentra te lijden van een aantal PMD containers
en van het bijplaatsen van afvalzakken. Met de manier waarop de pilot nu wordt uitgevoerd is het afvalbeleid
niet duidelijk voor de inwoners, er worden extra kosten gemaakt het aangezicht van de overvolle containers
in de dorpskernen is niet fraai. Om desondanks tegemoet te blijven komen aan de inwoners die PMD vooraf
gescheiden willen inleveren, wordt voorgesteld het gratis kunnen inleveren van PMD te beperken tot de
milieustraten.

Wedde, 1 juni 2021
Het college van burgemeester en wethouders van Westerwolde,

H. Scheper,
gemeentesecretaris

J. Velema,
burgemeester
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No. 12.

De raad van de gemeente Westerwolde;
op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 1 juni 2021, no. Z/20/118644/DV.21-310, afdeling
Ruimte;
betreffende de evaluatie van de pilot PMD over de 1e vier maanden van 2021,

besluit:

De pilot PMD te wijzigen door het gratis kunnen inleveren van PMD te beperken tot de milieustraten.

Aldus besloten in de openbare
vergadering van 30 juni 2021.
De raad voornoemd,

raadsgriffier

voorzitter
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