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Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke vragen 
gesteld over Proef nascheiding PMD in Stichtse Vecht. 
 
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. 
 
Vraag 1 Is bekend wat het percentage vervuiling bedraagt bij het plastic afval dat wordt 
ingezameld in Stichtse Vecht? 
 
Antwoord 1 Nee, dat is voor Stichtse Vecht afzonderlijk niet bekend. 
 
Vraag 2 Zo ja hoe hoog is dat percentage? 
 
Antwoord 2 Specifiek voor Stichtse Vecht wordt de hoeveelheid vervuiling niet gemeten. 
Gemiddeld voor de partijen waarmee de AVU samenwerkt (ROVA, Circulus-Berkel, GAD en Area) 
ligt dit percentage (residu) op gemiddeld circa 28% (cijfers 2019) van de in het sorteerproces 
ingevoerde hoeveelheid PMD. De definitie van vervuiling bij PMD kan overigens verschillend 
worden geïnterpreteerd. Zo is er sprake van zogeheten stoorstoffen en is er sprake van afkeur op 
de overslag. Stoorstoffen zijn artikelen die het sorteerproces verstoren. Dan kunnen bijvoorbeeld 
artikelen zijn als plastic zwembadjes, bind-strips, landbouwfolie e.d. Een vracht (partij) mag niet 
meer dan 15% van deze stoffen bevatten. Vrijwel alle vrachten voldoen hieraan. Afkeur op 
bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen of chemische verontreiniging heeft tot nu toe nog niet of 
hoogstzelden plaatsgevonden en leidt dan meestal tot gedeeltelijke afkeur van een vracht. 
Daarnaast is er de vervuiling van het PMD waarop niet wordt afgekeurd. Meestal is dit 
aanhangend vuil zoals voedselrestanten, maar ook kleine niet sorteerbare stukjes plastic, maar 
ook zand of glasscherven. Deze vervuiling wordt in het proces “het residu” genoemd. 
 
Vraag 3 Aannemende dat het percentage vervuiling het percentage van Amsterdam benadert in 
Stichtse Vecht, bent u dan net als Amsterdam en Utrecht van mening dat bronscheiding niet 
efficiënt genoeg is en nascheiding (desnoods als proef) ingevoerd zou moeten worden? 
 
Antwoord 3 Nee, dat zijn wij niet met u eens. De keuze tussen bron- of nascheiding wordt niet 
gemaakt op basis van het percentage residu. Bronscheiding is voor veel gemeenten het 
uitgangspunt. Nascheiding wordt vaak aanvullend toegepast op locaties waar bronscheiding niet 
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mogelijk is, maar waar op deze wijze wel een verbetering in het totale scheidings- en 
hergebruikspercentage kan worden behaald. 
 
Vraag 4 Is de proef van de gemeente Utrecht besproken in AVU-verband? 
 
Antwoord 4 Ja. De AVU hanteert bronscheiding als uitgangspunt en nascheiding waar 
bronscheiding niet mogelijk is, bijvoorbeeld in geval van dicht bebouwde gebieden met veel 
hoogbouw of oude binnensteden. De proef van de gemeente Utrecht is besproken binnen de AVU. 
 
Vraag 5 Zo ja, wanneer was dat en wat was de reactie van de AVU op deze proef? 
 
Antwoord 5 Eind 2017 is de AVR met de gemeente Utrecht en de AVU begonnen met overleg om 
nascheidingscapaciteit te ontwikkelen binnen de randvoorwaarden van de toen geldende 
contracten. Zowel de AVU als de gemeente Utrecht zijn hierover vanaf het begin van de proef 
transparant geweest naar het bestuur en naar alle deelnemende gemeenten. De AVU heeft er 
destijds op gewezen dat er in Nederland sprake was van beperkte nascheidingscapaciteit en het 
ontbreken van uitbreidingsplannen van bestaande nascheidingsinstallaties en/of 
nieuwbouwplannen. Hierdoor zou niet zondermeer aangenomen mogen worden dat de toen 
gevraagde of in de toekomst gewenste capaciteit ook in de toekomst geheel ter beschikking zou 
komen. 
 
Vraag 6 Heeft een gemeente in het licht van de contractuele verplichtingen met de AVU, een 
(kennelijke) beleidsvrijheid aangezien de gemeente Utrecht een eigen koers is gaan varen met 
betrekking tot nascheiding?  
 
Antwoord 6 Ja, dat is correct (vrijheid in gebondenheid binnen de uitgangspunten van de 
gemeenschappelijke regeling). In overleg met de AVU en onder regie van de AVU heeft de 
gemeente Utrecht haar proef met nascheiding voorbereid. Beleid is overigens geen taak voor de 
AVU. De AVU is in de eerste plaats een uitvoeringsorganisatie. De afzonderlijke gemeenten 
maken eigen afwegingen. De AVU formuleert geen beleid voor de gemeenten. De proef in Utrecht 
was mogelijk omdat de verwerker van het restafval zelf de mogelijkheid hiervoor bood en 
ongescheiden restafval nodig had zoals vrijkomt in de hoogbouw en de binnenstad van Utrecht. 
De AVU was niet de initiator van de proef. Contractuele verplichtingen stonden deze proef dus niet 
in de weg. 
 
Vraag 7 Indien het antwoord op de vorige vraag ja is, bent u bereid eveneens van die 
beleidsvrijheid gebruik te gaan maken en een proef te starten met nascheiding? 
 
Antwoord 7 In de verwerkingscontracten van de AVU per 1 januari 2021 is nascheiding een optie 
conform de wensen van een aantal AVU-gemeenten. Het college is echter niet bereid om een 
proef met nascheiding te starten in Stichtse Vecht. 
 
Vraag 8 Van welke nascheidingscapaciteit maakt Utrecht gebruik sinds december 2018, gegeven 
het feit dat de capaciteit kennelijk niet in AVU-verband beschikbaar was/is blijkend uit het 
document van december 2019? 
 
Antwoord 8 De gemeente Utrecht levert nu 50 kTon restafval afkomstig uit hoogbouw en de 
binnenstad aan AVR die wordt nagescheiden op kunststof verpakkingen en drankenkartons. Er 
waren destijds geen gemeenten binnen de AVU met concrete nascheidingsplannen vóór de afloop 
van de huidige contracten. 
 
Vraag 9 Kennelijk is er dus toch voldoende nascheidingscapaciteit. Is het college hiermee 
bekend? 
 
Antwoord 9 Er is geen sprake van voldoende nascheidingscapaciteit. Zie hiervoor. 
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Vraag 10 Als het antwoord op vraag 9 Ja is bent u bereid om van deze capaciteit gebruik te gaan 
maken en een vergelijkbare proef als in Utrecht m.b.t. nascheiden op te zetten? 
 
Antwoord 10 Nee, op dit moment zien wij hiertoe geen aanleiding. Zie hiervoor. 
 
Vraag 11 Heeft u het idee dat de AVU een organisatie is die in control is, gegeven het feit dat het 
beleid zoals dat door de organisatie enerzijds wordt uitgedragen (bronscheiding is wat men zou 
moeten doen) niet gesteund wordt door enerzijds de proef in Utrecht en anderzijds het feit dat 
AVU notabene nascheidingscapaciteit beschikbaar heeft en deze ook benut? 
 
Antwoord 11 Wij volgen de AVU kritisch op de doelstellingen en de resultaten (financiën, milieu en 
service) en hebben zorgen of de AVU als organisatie in control is. Dit staat echter los van de 
klassieke discussie rond bronscheiding versus nascheiding. Onze zorgen betreffen de stijgende 
kosten voor inzameling en verwerking van afval. Dit zal binnenkort met de gemeenteraad worden 
besproken als de ontwerpbegroting AVU 2021 aan u wordt voorgelegd. Het college zal de raad 
adviseren hierover een zienswijze bij de AVU in te dienen. 
 
  

Met vriendelijke groet, 
 
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit, 
 
 
Gerrit-Jan Leunenberg 
Programmamanager Fysiek Domein 
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Uw gegevens
Geslacht * man
Voorletters * B.L.
Achternaam * Verwaaijen
E-mailadres * bas@lokaalliberaal.nl
Fractie * Lokaal Liberaal
 
Schritelijke vragen ex. Art. 41
Onderwerp * Proef nascheiding PMD in Stichtse Vecht
Inleiding * Op https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/2040222/ lezen we dat de gemeente 

Utrecht heroverweegt afval gescheiden in te zamelen (bronscheiding). Een 
van de redenen die genoemd wordt om dat te doen is de vervuiling bij 
plastic:

“Woordvoerder Matthijs Keuning van de gemeente Utrecht laat weten dat 
in zijn algemeenheid de vervuiling met ander afval bij het plastic 
aanzienlijk is: "We weten alleen het percentage van alle gemeenten 
samen. Dit landelijk cijfer van alle gemeenten samen is 30 procent." In 
Amsterdam lag het percentage tussen de 20% en 30% en in die stad 
bleek dat percentage veel te veel hoog te zijn. Voor Utrecht zal de 
conclusie dus niet anders zijn, bronscheiding is niet efficiënt genoeg.”

Reeds sinds het voorstel om omgekeerd inzamelen in te voeren op tafel 
lag (2015), is Lokaal Liberaal voorstander van nascheiding van PMD uit 
het restafval. In 2016 hebben we dit herhaald. In november 2017 hebben 
we gepleit voor een proef met nascheiding om de resultaten van bron- en 
nascheiding met elkaar te kunnen vergelijken: "Daar waar nog niet is 
begonnen met bronscheiding middels een
pilot, bijvoorbeeld in Maarssenbroek, te onderzoeken of nascheiding een 
optie is. Dit om bronscheiding en nascheiding met elkaar te kunnen 
vergelijken." (bron: commissieverslag 7 november 2017).

Het lijkt erop dat Utrecht, maar eerder ook Amsterdam nu bevestigen waar 
Lokaal Liberaal al in 2017 om vroeg: Nascheiding van PMD.

De fractie van Lokaal Liberaal heeft over de ontwikkelingen in Utrecht de 
volgende vragen:

Vragen

Vraag 1 * Is bekend wat het percentage vervuiling bedraagt bij het plastic dat wordt 
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ingezameld in Stichtse Vecht?

Vraag 2 * Zo ja, hoe hoog is dit percentage?

Vraag 3 * Aannemende dat het percentage vervuiling het percentage van 
Amsterdam benadert in Stichtse Vecht, bent u dan net als Amsterdam en 
Utrecht van mening dat bronscheiding niet efficiënt genoeg is en 
nascheiding (desnoods als proef) ingevoerd zou moeten worden?

Vraag 4 *
We lezen voorts dat de gemeente Utrecht al sinds december 2018 met 
een proef bezig is: 

“We doen op dit moment een proef met het nascheiden van plastic, blik en 
pak (PBP) uit het restafval. Hierbij haalt de afvalverwerker het PBP in de 
fabriek uit het restafval." Die proef loopt sinds december 2018, de eerste 
resultaten van de proef worden na de zomer verwacht. Dan gaat het 
college van B&W opnieuw kijken of bronscheiding wel zo'n succes is. 
Keuning: "Op basis van de resultaten van deze proef bekijken we 
waarschijnlijk nog dit jaar of we dit structureel kunnen gaan doen."

Dit bevreemdt de fractie van Lokaal Liberaal en wel om de volgende 
redenen:

In februari 2019 heeft de fractie een presentatie bijgewoond over de 
aanbesteding van een nieuw (AVU) afvalverwerkingscontract. De stukken 
daarvan zijn hier 
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Ingekomen-
stukken/overzicht-ingekomen-stukken/G-02-AVU-Presentatie-bijeenkomst-
raadsleden-6-februari-2019-bijlagen.pdf te vinden

In deze sessie heeft de fractie van Lokaal Liberaal vragen gesteld over 
nascheiding. Het antwoord op onze vragen is opgenomen in 
bovengenoemd stuk: 

“Veel bruikbare deelstromen raken vervuild wanneer deze niet gescheiden 
worden ingezameld en verwerkt. Het is juist de kwaliteit van de 
deelstromen die maakt dat bronscheiding de eerste keuze zou moeten 
zijn.” Aldus de heer Frans van Dijk, directeur AVU.
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Naar nu blijkt doet gemeente Utrecht, deelnemer van de AVU, al sinds 
december 2018 dus een proef met nascheiden. De AVU verklaart in 
februari 2019, terwijl de Utrechtse proef dan al 3 maanden loopt, dat 
bronscheiding de eerste keus zou moeten zijn.

Verderop in het document over de presentatie lezen we: 

“De AVU-gemeenten hebben tot nu toe niet de keuze gehad om te kiezen 
voor bron- of nascheiding om twee redenen. Noch de verwerkingsmarkt in 
het algemeen, noch de AVR in het bijzonder had nascheidingscapaciteit 
beschikbaar en de AVU-contracten kennen een leveringsplicht. Al het 
brandbaar afval dient aan de AVR te worden geleverd.”

Wij kunnen deze lezingen niet met elkaar rijmen en hebben hierover dan 
ook de volgende vragen:

4. Is de proef van de gemeente Utrecht besproken in AVU verband? 

Vraag 5 * Zo ja, wanneer was dit en wat was de reactie van de AVU op deze proef?

Vraag 6 * Heeft een gemeente in het licht van de contractuele verplichtingen met de 
AVU, een (kennelijke) beleidsvrijheid aangezien de gemeente Utrecht een 
eigen koers is gaan varen met betrekking tot nascheiding?

Vraag 7 * Indien het antwoord op de vorige vraag ja is, bent u bereid eveneens van 
die beleidsvrijheid gebruik te gaan maken en een proef te starten met 
nascheiding? 

Vraag 8 * Van welke nascheidingscapaciteit maakt Utrecht gebruik sinds december 
2018, gegeven het feit dat de capaciteit kennelijk niet in AVU verband 
beschikbaar was/is blijkend uit het document uit februari 2019?

Vraag 9 * Op de website van de AVU lezen we 
(http://www.avu.nl/cms/?page_id=162) het volgende: 

“De gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht is een 
gemeenschappelijke regeling ingevolge de Wet gemeenschappelijke 
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regelingen en beschikt over be- en verwerkingsovereenkomsten met:

AVR Afvalverwerking voor de verbranding van ca. 300.000 ton restafval in 
Rozenburg en Duiven en het nascheiden en verwerken van ca. 45.000 
grof huishoudelijk restafval in de scheidingsinstallatie in Utrecht”

9. Kennelijk is er dus toch nascheidingscapaciteit. Is het college hiermee 
bekend?

Vraag 10 * Als het antwoord op vraag 9 Ja is, bent u bereid om van deze capaciteit 
gebruik te gaan maken en een vergelijkbare proef als in Utrecht mbt 
nascheiden op te zetten?

Vraag 11 * Hebt u het idee dat de AVU een organisatie is die in control is, gegeven 
het feit dat het beleid zoals dat door de organisatie enerzijds wordt 
uitgedragen (bronscheiding is wat men zou moeten doen) niet gesteund 
wordt door enerzijds de proef in Utrecht en anderzijds het feit dat AVU 
nota bene nascheidingscapaciteit ter beschikking heeft en deze ook 
benut?

 
Bijlagen
Voegt u een bijlage 
toe?

* nee
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