
UNANIEM AANGENOMEN

MOTIE: Heemstede scheidt afval met kwaliteit

De raad van de gemeente Heemstede in vergadering bijeen op 18 februari 2021, 
Overwegende dat: 

-Heemstede in de Nota afvalscheiding Heemstede (2016-2020) en in de beide Nota’s 
duurzaamheid (2016-2020/2020-20024) heeft onderschreven toe te willen werken naar een 
circulaire economie waarin grondstoffen efficiënt worden ingezet en optimaal worden gebruikt;

-als doelstelling is geformuleerd in 2020 maximaal 75% afvalscheiding en maximaal 100 kg 
restafval per persoon in 2020, en maximaal 30 kg restafval per persoon in 2025 te realiseren; 

-de afgelopen jaren meer inzicht is gekregen voor de kwaliteit van de ingezamelde 
afvalstromen (PMD) in plaats van de aandacht voor de relatieve waarde van het aantal kilo’s 
restafval, doordat recyclingbedrijven aangeven dat de kwaliteit van het aangeleverde PMD 
onvoldoende is om hoogwaardige secundaire grondstoffen te produceren;

-dat de raad intussen kennis heeft genomen van de nieuwe afspraken van de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Afvalfonds Verpakkingen in het nieuwe akkoord 
“Ketenovereenkomst 2020-2029” en van de overzichtsstudie van 20 augustus 2020 van het 
PKO (Platform Keten Optimalisatie);

-in de Ketenovereenkomst 2020-2029 is afgesproken dat de vervuiling in het PMD in 2020 
maximaal 15(gewicht)% mag bedragen en moet afnemen tot maximaal 10% in 2025 door er 
voor te zorgen dat het ingezamelde materiaal minder vervuild is en het gesorteerde materiaal 
van hogere kwaliteit is; 

-de overzichtsstudie van het PKO concludeert dat PMD inzameling aan huis door middel van 
een doorzichtige PMD-zak (laagbouw) en met ondergrondse containers (hoogbouw) de 
methode is om de minste vervuiling te realiseren;

Roept het college op:

-het plan voor Duurzaam Afvalbeleid 2020-2030 aan te vullen met de doelstellingen uit de 
Ketenovereenkomst 2020-2029 waarbij circulariteit en kwaliteit boven de kwantiteit van het 
PMD is gesteld;

-een voorstel te doen aan de Raad op welke manier de vervuiling in het PMD van Heemstede 
wordt teruggebracht tot maximaal 10% in 2025 met in achtneming van de aanbevelingen van 
het PKO en landelijke benchmark gegevens;

-de inwoners te informeren over de nieuwste inzichten in afvalscheiding zoals in de 
Ketenovereenkomst 2020-2029 zijn vastgelegd met als duidelijk onderdeel dat ten onrechte 
43% van het restafval uit GFT bestaat.

En gaat over tot de orde van de dag 


