
 

 

 

Motie voorlopig stopzetten uitrol omgekeerd inzamelen     

De raad van de gemeente Stichtse Vecht, bijeen op 19 december 2017, 

Gehoord: 

 De uitzending van Kassa omtrent het omgekeerd inzamelen d.d. april 2017 

 De uitzending van EenVandaag omtrent het omgekeerd inzamelen d.d. 9 oktober 2017 

Gelezen: 

 Het artikel in Trouw aangaande het onderzoek van het CPB1 

 Artikel waaruit blijkt dat nascheiding meer kilo’s bruikbaar plastic oplevert dan 

bronscheiding2 

Overwegende dat: 

 De raad, met de kennis van toen, een afvalvisie en grondstoffenplan heeft vastgesteld waarin 

omgekeerd inzamelen de norm is  

 Er ontwikkelingen gaande zijn in de afvalwereld die aantonen dat omgekeerd inzamelen niet 

de meest efficiënte wijze van inzamelen is, maar dat dit effectiever kan door middel van 

nascheiding 

 Milieubewustzijn een groot goed is maar dat efficiency en kostenbewustzijn dat ook zijn 

 Het nu nemen van onomkeerbare maatregelen terwijl beter werkende maatregelen in het 

verschiet liggen, onverstandig is 

Constaterende dat: 

 Het huidige contract tussen AVU en AVR nascheiding toestaat mits de te scheiden afvalfractie 

ongescheiden wordt aangeleverd 

 De AVR thans geen capaciteit heeft in de nascheidingsinstallatie en daarom in 2020 een 

nieuwe nascheidingsinstallatie gereed wil hebben 

 

 

                                                           
1 https://www.trouw.nl/groen/plastic-scheiden-helpt-amper-tegen-co2-uitstoot-of-plasticsoep~a88ab021/ 
2 http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/nascheiding-van-plastic-is-beter-voor-milieu-en-economie-dan-
bronscheiding  
 

https://www.trouw.nl/groen/plastic-scheiden-helpt-amper-tegen-co2-uitstoot-of-plasticsoep~a88ab021/
http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/nascheiding-van-plastic-is-beter-voor-milieu-en-economie-dan-bronscheiding
http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/nascheiding-van-plastic-is-beter-voor-milieu-en-economie-dan-bronscheiding


Verzoekt het college: 

 In gesprek te treden met AVU en AVR om de mogelijkheden van nascheiding van plastic te 

bespreken 

 Hierover verslag te doen aan de raad, waarin tenminste uiteengezet wordt wat de voors en 

tegens van nascheiding ten opzichte van bronscheiding zijn, alsmede een kostenoverzicht 

 Totdat dit verslag is besproken met de raad, de uitrol van omgekeerd inzamelen stil te leggen 

en verder te gaan op de huidige voet, te weten:  

o inzameling van PMD via de plastic zakken in de daartoe geplaatste (ondergrondse) 

verzamelcontainers 

o inzameling van papier via de papierkliko’s 

o inzameling van GFT via de GFT kliko’s 

o inzameling van restafval via de restafvalkliko’s 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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Toelichting: 

Recent is de fractie van Lokaal Liberaal er (nogmaals) op gewezen dat het zogeheten nascheiden van 

restafval goedkoper is en beter voor het milieu is dan de door de gemeente Stichtse Vecht gekozen 

vorm van omgekeerd inzamelen. Onder andere het programma Eén Vandaag besteedde hier in zijn 

uitzending van  9 oktober jl. aandacht aan en eerder deed het programma Kassa dit al in april 2017. 

Reeds toen hebben we u vragen gesteld in de commissievergadering of u bereid bent het omgekeerd 

inzamelen te stoppen omdat nascheiden beter zou zijn. Uw antwoord aan onze fractie was toen: “Ik 

zie nu geen aanleiding om dat te doen. Als er nieuwe ontwikkelingen gaan we daar natuurlijk naar 

kijken.”. Die ontwikkelingen waren er wat ons betreft toen al en zijn met de recente uitzending van 

Eén Vandaag alleen nog maar meer. 

De fractie van Lokaal Liberaal ziet hierin voldoende reden om nu een pas op de plaats te maken met 

omgekeerd inzamelen en eerst te bezien of alternatieven wellicht een beter idee zijn. Deze motie 

roept daartoe op. 


