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Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 9 juli 2020 

Agendapunt : 7.5, ter besluitvorming 

Van : Dagelijks Bestuur 

Onderwerp : 
Inzameling PMD hoogbouw/ 
stadscentra en buitengebied 

 

 
Voorstel:  

1. In te stemmen met de nieuwe productie- en verspreidingsmethode van PMD zakken 
voor hoogbouw en stadcentra: standaard 4x per jaar verspreiden van een pakket aan 
huis met 20 stuks PMD zakken. 

2. De kosten door te berekenen naar inwoner voor de aanvraag van een extra 5de 
pakket PMD zakken á € 5,-. 

3. De structurele bezuiniging van € 220.000,- aan te wenden om de kapitaallasten van € 
23.000,- te dekken voor de aanschaf van oranje deksels voor de minicontainers PMD 
in het buitengebied en voor het overige (circa € 200.000,-) per 2021 in te boeken als 
voordeel. 

4. het overgebleven voordeel voor 2020 (circa € 55.000,-) als volgt in te zetten € 
36.000,- voor de dekking autonome groei van de ondergrondse containers. De 
resterende € 19.000,- te gebruiken voor de montage van de oranjedeksel PMD in het 
buitengebied en de daarvoor in te zetten communicatie. (De financiële doorwerking van de 
aanschaf deksels vindt plaats vanaf 2021 omdat het kapitaalslasten betreft.) 

 
Inleiding 
In het beleidsplan Afval en Grondstoffen is voor de hoogbouw/stadscentra in het kader van de service voor 
het scheiden van grondstoffen besloten om de zakkeninzameling voor PMD te handhaven en de frequentie 
van inzameling te verhogen naar wekelijkse inzameling.  
 
Met ingang van het nieuwe afvalbeleid beschikken de laagbouw huishoudens in de kernen en buitengebied  
over een PMD-container aan huis. Het PMD-afval kan los in de container gegooid worden, waardoor er 
geen zakken meer beschikbaar gesteld hoeven te worden. 
Voor de specifieke doelgroep hoogbouw huishoudens en stadscentra inwoners is dus een andere manier 
van distributie van PMD zakken noodzakelijk. 
 
Op 8 mei 2019 heeft het AB het voorstel ‘Scenario’s projectfinanciering’ vastgesteld. Daarin is het scenario 
‘los aanbieden van plastic verpakkingen inclusief drankenkartons in de minicontainer bij laagbouw’ 
beschreven. De beperkte verspreiding van PMD-zakken onder de inwoners van hoogbouw en stadscentra 
zou mogelijk een besparing opleveren van ca. € 200.000,-. Nadere verkenning zou moeten uitwijzen hoe 
inwoners van hoogbouwwoningen en stadscentra wel goed bediend kunnen worden, terwijl er geen 
onnodige gebruik meer van de dure zak kan worden gemaakt door laagbouw-bewoners, die tenslotte over 
een minicontainer PMD beschikken, waardoor een besparing kan worden gerealiseerd. 
 
Er zijn 2 alternatieve opties onderzocht voor de verspreiding van PMD zakken voor inwoners woonachtig in 
hoogbouw en stadscentra. 
 
Optie 1: De inwoners ontvangen 4 keer per jaar een (brievenbus-)pakket met 20 PMD zakken. Voor het 
ompakken van de zakken op rol naar pakketten is werk gegenereerd voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt die werkzaam zijn bij Werkzaak Rivierenland. De pakketten worden verspreid door de huidige 
partij eveneens met inzet van mensen werkzaam bij Werkzaak Rivierenland.  
 
Optie 2: is gelijk aan optie 1 met het verschil dat de inwoners zelf de pakketten moeten aanvragen. Dit 
betekent dat hierdoor de bezorging en administratieve lasten een kostenverhogend effect hebben voor 
zowel de bezorgdienst als de Avri. De logistieke partner hanteert meer dan het dubbele aan het 
verzendtarief in vergelijking met de pakketverzending van 12.000 stuks in een keer. Ook de administratieve 
kosten voor Avri zijn hoger in vergelijking met optie 1, denk aan bijvoorbeeld afzonderlijke grote 
hoeveelheid orders in systeem plaatsen en afstemming met contractpartijen. 
 
 
Met de structurele bezuiniging, die dit voorstel oplevert, wordt voorgesteld om in 2020 een klein deel 
hiervan in te zetten om een knelpunt bij de inzameling van PMD in het buitengebied op te lossen. En 
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daarnaast een deel eenmalig in 2020 te gebruiken ter dekking van de kosten voor autonome groei van 
ondergrondse inzamelcontainers, welke in 2020 onvoldoende zijn begroot. 
 
In het buitengebied is naast de minicontainer voor restafval ook een minicontainer voor PMD gekomen. 
Vanuit circulaire gedachte is gekozen om “huidige” container(s) te gebruiken en te voorzien van sticker. We 
concluderen dat dit onduidelijkheid geeft bij inwoners en chauffeurs en dat containers verwisseld worden en 
daardoor restafval bij het grondstof komt. Vooral als de frequenties van beide bij elkaar komen op dezelfde 
inzameldag. Restafval zit op 4 weken en PMD op 3 weken en dat betekent dat je eens in de 12 weken op 
dezelfde dag zit.  
 
De kosten voor autonome groei ondergrondse containers zitten voor een gedeelte in de begroting. We zien 
voor 2020 dat we een tekort gaan krijgen om alles te realiseren. We willen het voordeel wat gaat ontstaan 
vanuit een nieuwe distributie hiervoor gebruiken. 
 
Beoogd effect 
Een kostenbesparing wordt gerealiseerd en de service voor alle inwoners blijft gelijk of wordt verhoogd. 
Tevens wordt er in het buitengebied beter en schoon gescheiden op de afvalstromen, door invoering van de 
oranje deksel. 
 
Argumenten  
1.1. Door de keuze tot het verspreiden van de zakken voor alleen hoogbouw en stadscentra is er een 

besparing van het milieu. 
Circa 60% minder zakken hoeven in productie en dus minder in omloop gebracht te worden. 
 

1.2. Door deze verspreidingsmethode wordt uitvoering gegeven aan het  AB-besluit en beleid 
In het kader van de service voor het scheiden van grondstoffen is besloten de zakkeninzameling te 
handhaven voor inwoners woonachtig in hoogbouw en stadscentra. 
 

1.3. Een activiteit laten uitvoeren door Werkzaak is een Impuls voor SROI  
Door een activiteit onder te brengen bij Werkzaak Rivierenland kunnen mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt ingezet worden. Ompakken is nodig. Onze leverancier van de zakken, waarmee wij een 
meerjarige afspraak hebben en ook zakken levert van gerecycled plastic (duurzaamheidsaspect), doet 
dit alleen op rol.  
 

2.1  Hoeveelheid beschikbare zakken per jaar is voldoende, voor extra pakket worden kosten door 
berekend. 
Inwoners ontvangen 4x per jaar een pakket á 20 PMD zakken. Ze hoeven dit niet aan te vragen. Wil 
een inwoner een extra vijfde pakket aanvragen, dan zijn de door te berekenen kosten € 5,-(bestaande 
uit de verzendkosten van € 2,85 en de overige kosten ad € 2,15). Des te meer van belang dat vanuit 
duurzaamheids- en milieuoogpunt dit een prikkel is, dat de inwoner minder verpakkende producten 
koopt en met het standaardpakket van 80 PMD zakken op jaarbasis uit moet komen. Vanuit ervaringen 
elders moet dit voldoende zijn.  
 

3.1  Er is een besparing bij deze methode van verspreiding van de inzamelzakken. 
Ongeveer € 220.000 euro minder kosten, hoofdzakelijk door vermindering zakkenproductie en 
daarnaast door lager kosten voor distributie en levering.  

 
3.2  Door een klein deel van de besparing in te zetten voor oranje deksels, is een betere scheiding van PMD 

in het buiten gebied te realiseren. 
Een deel van de besparing is voor levering, wisseling van oranje deksels en de communicatie hierover 
voor inwoners van het buitengebied, hierdoor is er geen onduidelijkheid meer welke container 
aangeboden moet worden voor de inwoner. Voor chauffeurs beter zichtbaar welke container geleegd 
moet worden in het buitengebied. Dit was tot nu toe een probleem doordat onder andere de verkeerde 
container werd aangeboden en de huidige markering op de containers door weersinvloeden slecht 
zichtbaar zijn geworden. Uiteindelijk zal door de juiste afvalstroom goed te scheiden aan huis er een 
meer zuivere afvalstroom PMD worden ingezameld. 

 
4.1 Gedeelte besparing te gebruiken om nadeel op te vangen ondergrondse containers. 
Het restant van de besparing 2020 is circa € 55.000,-) te gebruiken voor de dekking autonome groei van 
de ondergrondse containers (€ 36.000,-) . De resterende € 19.000,- wordt aangewend voor communicatie 
en montage oranjedeksel in het buitengebied. 
 
Kanttekeningen 
1.1   Inwoners van laagbouwwoningen hebben geen beschikking meer over PMD zakken  



 

3 

Inwoners zijn hoge service van regio brede verspreiding van de zakken gewend, via 
sterfhuisconstructie (op=op) van de nog beschikbare PMD zakken en het beschikken van een 
minicontainer PMD bij elke laagbouwwoning, blijft het serviceniveau uiteindelijk gelijk. Daarnaast wordt 
op deze manier een besparing gerealiseerd.  
 

1.2   Keuze optimalisatie inzameling buitengebied of tekort op begroting. 
Met een gedeelte van het voordeel dat we realiseren op de distributie willen we de inzameling in het 
buitengebied verbeteren. Gezien het financiële situatie van Avri kan er ook voor gekozen worden om 
het resterende deel van de besparing (ter hoogte van €19.000,--) vrij te laten vallen en in te zetten voor 
het tekort op de begroting 2020.  
Uiteindelijk zal door de juiste afvalstroom goed te scheiden aan huis er een meer zuivere afvalstroom 
PMD ontstaan, die uiteindelijk meer opbrengt. Bovendien is het resterende bedrag van € 19.000,-- zo 
laag dat dit geen grote besparing oplevert op het tekort van de begroting 2020. 
 

4.1 Geen besparing door blijvende corona maatregelen; besparing wordt niet gerealiseerd in 2020 
Afhankelijk van de (aanhoudende) gevolgen van de maatregelen van het Coronavirus en in het 
verlengde daarvan de aankomende zomer- /bouwvak vakantie, is het risico dat 1 september niet 
gehaald wordt. Het niet op tijd kunnen starten betekent ook geen besparing van € 55.000,- voor 2020. 

 
Financiën 
In het onderstaande overzicht zijn de kosten van de twee optie naast de huidige methode zichtbaar 
gemaakt. Het advies is te kiezen voor optie 1. 
  

kosten productie en distributie PMD zakken 

  

Nieuw 
 

hoogbouw + stadcentra inwoners 

Huidige manier 
voor alle 
inwoners 

Optie 1 Optie 2 
 Huidig            

(begroting 2020)   4x per jaar   op aanvraag  

        

Productie   €               36.000   €               36.000   €             300.000  

Ompakken + verzendklaar   €               33.000   €               33.000   €                        -    

Distributie / levering   €               55.000   €             120.000   €               70.000  

Overige kosten        

Communicatie (stelpost), 
transport, opslag/voorraad  €                27.600  €               26.600   €                        -    

 Totaal kosten   €             151.600   €             215.600   €             370.000  
 
Toelichting  
De huidige totale kosten voor productie (€ 300.000,--) en verspreiding (€ 70.000,--) van de PMD-zakken zijn 
€ 370.000,--.  
Financiële besparing van de geadviseerde optie 1 op jaarbasis is circa € 220.000,--; namelijk € 370.000 -/- 
€ 151.600.  
 
Bij invoering vanaf 3e kwartaal 2020 is de besparing voor 2020 ca. € 55.000,-- . De besparing wordt ingezet 
door € 19.000,-- te besteden aan communicatie en montage van de oranjedeksel in het buitengebied. Het 
resterend bedrag van € 36.000,- is voor de dekking van de niet voldoende begrote autonome groei 
ondergrondse containers. 
 
Met ingang van 2021 is er over de investering in nieuwe deksels een jaarlijkse kapitaalslast van € 23.000,- 
Daarmee wordt de structurele bezuiniging ongeveer € 200.000,- (€ 220.000,- minus € 23.000,-). 
 
De financiële gevolgen worden verwerkt in het programma Basispakket. De effecten uit dit voorstel 
(besparing van de systematiek wijziging en kosten van de omdekseling) zullen in de bestuursrapportages 
van 2020 en 2021 worden verwerkt. 
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Communicatie 

- Het starterspakket met PMD zakken wordt voorzien van een informatieve voorlichtingsbrief . 
- Informeren van gemeenten over de nieuwe manier van distribueren PMD zakken loopt via RBA 

(vakberaad). 
- De bestaande distributiepunten informeren via een brief over de stopzetting van de distributiemethode. 

Deze stopt via een sterfhuisconstructie (op=op). 
 

Uitvoering 

- Start is voorzien per 1 september 2020. Uitvoeringsplanning en activiteiten worden zoveel als mogelijk 
voorbereid en afgestemd met betreffende contractpartijen, zodat alles voor de zomervakantie gereed 
is. Afhankelijk van de gevolgen van de maatregelen van het Coronavirus en zomervakantie (bouwvak); 
denk aan producent van de zakken en werktijden en bezetting bij Werkzaak is het risico dat 1 
september niet gehaald wordt. 

- Betreffende inwoners ontvangen een starterspakket een informatiebrief. Voorafgaand aan de invoering 
van de nieuwe methode zal via de bekende communicatiekanalen een algemeen bericht verspreid 
worden over de nieuwe methode en het stopzetten van de huidige manier van verspreiden van PMD 
zakken. 

 
Bijlagen 
Geen 

 


