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Aan
de heer C. Venderbos-Lambinon
van fractie Partij voor de Dieren

p/a raadsgriffie@dordrecht.nl

Datum 7 februari 2023
Ons kenmerk 2023-0017359
Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake afvalscheiding door ondernemers

Geachte heer Venderbos-Lambinon,

Bij brief van 11 januari 2023, bij ons ingekomen op 12 januari 2023, heeft u op 
grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens 
fractie Partij voor de Dieren vragen gesteld met betrekking tot afvalscheiding door 
ondernemers.
Wij beantwoorden uw vraag als volgt.

Vraag 1. Is het college bekend met het feit dat gescheiden PMD afval dat door 
de horeca in Dordrecht aan een afvalverwerker wordt aangeboden 
extra financieel belast wordt?

Antwoord Er is ons niet bekend dat bedrijven extra financieel worden belast. 
Bedrijven zijn wettelijk verplicht hun afval gescheiden aan te bieden 
aan een erkende inzamelaar. Ze betalen voor de afvoer en verwerking 
de met de inzamelaar de overeengekomen kosten. Die kosten zijn 
afhankelijk van de aard en hoeveelheid van het afval. Het scheiden van
afval kan daarom ook voor bedrijven financieel interessant zijn.
Zie hierbij ook het antwoord op vraag 3.

Vraag 2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het een 
ongewenste situatie is dat ondernemers worden gestraft voor het 
scheiden van hun afval? Zo nee, waarom niet?

Antwoord Wij zijn het hier vanuit de producentenverantwoordelijkheid gezien mee
eens, echter valt dit buiten de invloedssfeer van de gemeente. Over 
het gebrek aan invloed bij de uitwerking van de Uitgebreide 
Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) heeft de gemeente Rijswijk via
een motie bij de VNG aandacht gevraagd. Deze motie is unaniem 
aangenomen en is door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
uitgevoerd. Dit heeft een motie in de tweede kamer opgeleverd. Zie 
bijlagen.

Vraag 3. Is het college bereid om te onderzoeken of er een regeling kan komen 
die ondernemers niet straft voor het scheiden van hun afval?

Antwoord Nee, dit is niet aan de gemeente. Het rijk maakt bij de wet- en 
regelgeving verschil tussen bedrijfsafval en huishoudelijk afval, ook bij 
de producentenverantwoordelijkheid. In het kader van de UPV bestaat 
vanaf dit jaar voor bedrijven de mogelijkheid om de kosten voor glas en
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PD (allen plastic verpakkingen en drinkpakken) vergoed te krijgen. 
Stichting Afvalfonds Verpakkingen heeft bedrijven van 3  maart 2022 
tot 18 mei 2022 in de gelegenheid gesteld om zich aan te melden voor 
kosteloze inzameling van gescheiden PD verpakkingsafval. Informatie 
hierover is te vinden op de website afvalfondsverpakkingen.nl/nl/upv-
bedrijfsafval.
De gemeente heeft hier geen rol in. Wel hebben wij de lokale 
inzamelaar van bedrijfsafval Netwerk attent gemaakt op de 
aanmeldmogelijkheid afgelopen jaar.

Vraag 4. Wordt afval van bedrijven die gebruikmaken van de afvalinzameling 
van de gemeente gescheiden opgehaald?

Antwoord Ja. Op basis van de afvalstoffenverordening mogen naast restafval een 
aantal gescheiden afvalstromen bij het huisvuil worden aangeboden, 
Het glas, papier, textiel en gft van deze bedrijven wordt gescheiden 
opgehaald met de reguliere inzameling. Er worden geen aparte routes 
voor bedrijven gereden.

Vraag 5. Hoeveel ondernemers maken gebruik van de afvalinzameling van de 
gemeente?

Antwoord In 2022 betaalden 263 bedrijven reinigingsrecht. Het reinigingsrecht is 
bedoeld als vangnet voor bedrijven met weinig afval, die passen binnen
de bestaande inzamellogistiek voor huishoudelijk afval. Het tarief van 
het reinigingsrecht is mede gerelateerd aan de hoeveelheid restafval 
die wordt aangeboden. Door scheiden van afval kan een ondernemer 
de kosten van het reinigingsrecht dus beperken.
De bedrijven die reinigingsrecht betalen hebben meestal minder dan 
4 zakken restafval per week (reinigingsrecht categorie 1 of 2) en 
maximaal 15 zakken per week (reinigingsrecht categorie 5). Horeca 
met een restaurant heeft doorgaans veel meer afval en is aangewezen 
op een commerciële inzamelaar.

Vraag 6. Is het college bereid het afval dat ondernemers aanbieden via het 
reinigingsrecht, gescheiden in te zamelen?

Antwoord Ja, dit doen we nu al. Bedrijven die reinigingsrecht betalen mogen nu 
hun glas, papier, textiel en gft gescheiden aanbieden via reeds 
bestaande voorzieningen, mits die qua aard, samenstelling en 
hoeveelheid, vergelijkbaar zijn met deze huishoudelijke afvalstromen 
en tegelijkertijd met deze afvalstoffen verwerkt kunnen en mogen 
worden. Voor gescheiden inzameling van kunststoffen, PMD en overige 
afvalstromen zijn deze bedrijven aangewezen op commerciële 
inzamelaars en de mogelijkheden die Stichting Afvalfonds 
Verpakkingen biedt. De lokale inzamelaar Netwerk zamelt specifiek 
voor bedrijven, waaronder de gemeente, de 'grondstoffenmix' in 
waarbij meerdere herbruikbare afvalstromen in één bak mogen.
De regels voor aanbieden van bedrijfsafvalstoffen bij het huishoudelijk 
afval zijn vastgelegd in het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening.
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Vraag 7. Is het college bereid te onderzoeken of een dergelijk systeem, zoals in 
Amsterdam en Rotterdam, voordelen heeft ten opzichte van de huidige 
situatie in Dordrecht?

Antwoord Nee. Voor het Grondstoffenplan Dordrecht 2021-2030 zijn de effecten 
van nascheiding van PMD uit Dordrecht uitgezocht. Dat bleek minder 
afvalscheiding op te leveren en sterk kostenverhogend te zijn. 
Inmiddels wordt in Dordrecht ruim 58% van het huisvuil gescheiden 
ingezameld. Dat is in Amsterdam 19% en in Rotterdam 24%, waardoor 
nascheiding in die gemeenten wel leidt tot meer gescheiden verwerkt 
afval.
Verder is het commercieel inzamelen van afval zoals in Amsterdam en 
Rotterdam bij de dienstverleningsovereenkomst met HVC niet mogelijk.
Bij het afsluiten van de dienstverleningsovereenkomst met HVC voor de
huisvuilinzameling was een voorwaarde dat de commerciële taken 
zouden worden afgestoten. Dit is geregeld door de deze te 
verzelfstandigen tot het huidige Netwerk NV.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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