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Distributie gratis PMD-zakken

Gemeenteraden
Blaricum, Gooise Meren, Hilversum,
Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren

Geachte raadsleden,
Tijdens de behandeling in de gemeenteraden van het raadsvoorstel ‘Vraagstukken Grondstoffenvisie’ en
tijdens het Regiopodium op 11 september jl. zijn vragen gesteld over het besluit om de distributie van
gratis PMD-zakken stop te zetten. Daarbij zijn zorgen geuit over de dienstverlening en de effecten op de
gescheiden inzameling van het PMD.
In het uitvoeringsprogramma is opgenomen dat het verstrekken van PMD zakken stopt, zodra de
inwoners toegang of beschikking hebben tot een PMD-container. De ‘gele zak’ zou alleen gedurende de
implementatiefase worden verstrekt. De colleges nemen de signalen vanuit de verschillende
gemeenteraden serieus. Daarom heeft het portefeuillehouders-overleg Milieu en Duurzaamheid verzocht
aan de GAD om de consequenties van doorgaan met het verstrekken van de PMD-zakken (al dan niet
tijdelijk) inzichtelijk te maken. Dat is gedaan.
Met het stoppen van de distributie van de PMD-zakken bij supermarkten is een jaarlijkse besparing van
ongeveer € 100.000 gemoeid. De uitgifte van PMD-zakken via de GAD stations en gemeentehuizen blijft
daarbij gehandhaafd. Het stoppen met het verstrekken van de PMD-zakken heeft mogelijk wel een
negatief effect op het gescheiden aanbieden van PMD door de inwoners. Niet bekend is echter hoe groot
het effect is. Indien de hoeveelheid gescheiden PMD afneemt en daarmee samenhangend de hoeveelheid
restafval toeneemt, nemen de totale kosten van de afvalinzameling toe. Dit gaat dan ten koste van het
besparingseffect wat hierboven is beschreven.
De portefeuillehouders Milieu en Duurzaamheid vinden de dienstverlening voor de PMD inzameling
belangrijk. De consequenties van stoppen met de distributie van de PMD-zakken op de gescheiden
inzameling zijn onbekend. Doorgaan betekent dat een besparing van €100.000,-- voor een jaar niet kan
worden ingeboekt. Desondanks is vanuit het oogpunt van optimale dienstverlening besloten de distributie
van gratis PMD-zakken via de supermarkten tijdelijk voort te zetten en de besparing voor een jaar niet in
te boeken. Naar verwachting vindt eind 2021 besluitvorming plaats over de wijze van inzameling van PMD
in de toekomst. De distributie van PMD-zakken kan op dat moment opnieuw overwogen worden.
Met vriendelijke groet, <naam wethouder>
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