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Aan het college van burgemeester en wethouders,

De inwoners van Dordrecht wordt gevraagd om hun PMD afval te scheiden en dit aan te bieden

aan HVC. Hier worden geen extra kosten voor berekend, wat ervoor zorgt dat er geen drempel is

voor de inwoners om hieraan bij te dragen. Zo kunnen inwoners voor hun PMD-afval gratis

zakken aanvragen bij de HVC of ophalen bij o.a. het stadskantoor. De volle zakken kunnen

vervolgens op straat worden aangeboden. Hierbij worden vanuit milieu-oogpunt goede zaken

gedaan.

Voor (horeca)ondernemingen is het scheiden van PMD-afval veel minder aantrekkelijk.

Ondernemers mogen hun PMD-afval in principe niet aan de kant van de straat aanbieden.

Willen zij hun afval scheiden, dienen ze een PMD-afvalbak aan te vragen. Dit brengt extra

kosten met zich mee.

Het gevolg van dit beleid is dat ondernemers in de meeste gevallen hun PMD-afval nu bij het

restafval doen. Ze bieden het dus ongescheiden aan, wat niet overeenkomt met wat de gemeente

Dordrecht ambieert. Andere ondernemers in de binnenstad gedragen zich als bewoners en

bieden hun PMD-afval aan straat aan.

Overeenkomstig art. 40 van het Reglement van orde stelt commissielid Cees

Venderbos-Lambinon, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

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?

De hoeveelheid PMD-afval per week voor een ondernemer is aanzienlijk.

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?

3. Is het college bereid om te onderzoeken of er een regeling kan komen die ondernemers

niet straft voor het scheiden van hun afval?

In Dordrecht kunnen ondernemers gebruikmaken van de afvalinzameling van de gemeente

middels het betalen van reinigingsrecht. Dit reinigingsrecht geeft hen de gelegenheid om een

bepaald aantal afvalzakken per week aan te bieden al naar gelang de grootte van het bedrijf.

Echter hebben ondernemers ook de mogelijkheid om te kiezen voor een afvalverwerkingsbedrijf,

zoals Netwerk, Renewi enzovoorts, waardoor niet alle ondernemers het reinigingsrecht betalen.
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4. Wordt afval van bedrijven die gebruikmaken van de afvalinzameling van de gemeente

gescheiden opgehaald?

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

6. Is het college bereid het afval dat ondernemers aanbieden via het reinigingsrecht,

gescheiden in te zamelen?

In Amsterdam wordt het plastic afval per 1 januari 2021 gescheiden bij de afvalverwerker. Ook

in Rotterdam gebeurt dit op deze manier.

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?

Met vriendelijke groet,

Cees Venderbos-Lambinon

Commissielid

Partij voor de Dieren Dordrecht
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