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Aanscherping afspraken inzameling PMD 
 
Het afgelopen jaar is flink ingezet op het motiveren van inwoners om plastic, metaal en drankenkartons (PMD) te 
scheiden uit het reguliere afval. Het bleek een groot succes te zijn. Er wordt steeds meer PMD door de inwoners 
aangeboden. We liepen echter tegen een aantal praktische problemen aan, die vanwege de zichtbaarheid op 
straat leidden tot klachten van inwoners.  
 
Voor de portefeuillehouder is dit reden geweest om in gesprek te gaan met AVR Van Gansewinkel, de inzamelaar 
van ons afval binnen Stichtse Vecht, om nadere afspraken te maken om de huidige situatie onder controle te 
krijgen. We hebben de volgende afspraken gemaakt: 
• De frequentie van de servicewagen van AVR Van Gansewinkel die momenteel incidenteel wordt ingezet voor 

het weghalen van bijplaatsingen (op melding) zal vanaf heden structureel worden ingezet. Dit betekent dat er 
dagelijks langs de locaties wordt gereden om (beginnende) bijplaatsingen weg te halen. Hiermee hopen we de 
echte meldingen/klachten voor te kunnen zijn.  

• AVR Van Gansewinkel gaat in kaart brengen hoeveel ondergrondse verzamelcontainers nu daadwerkelijk in 
storing gaan wegens een beklemming. Wanneer een chauffeur die de containers leegt een defect constateert 
wordt dit direct gemeld zodat dit opgelost kan worden. Hiermee komen structurele defecten aan ondergrondse 
containers sneller in beeld en kan eerder actie worden ondernomen om dit sneller en adequaat op te lossen.  

• Wij gaan middels onze communicatie extra de aandacht vestigen op de maandelijkse huis-aan-huis-inzameling 
van PMD (ophaalregeling). Het is ons opgevallen dat hier minder gebruik van wordt gemaakt. Door extra 
communicatie willen wij de inwoners nogmaals wijzen op de maandelijkse ophaalservice zodat zij 
weloverwogen de keuze maken de volle zakken PMD weg te brengen naar een ondergrondse container in de 
buurt of gebruik te maken van de maandelijkse ophaalservice. Hiermee hopen wij te voorkomen dat inwoners 
in de week voorafgaand aan de PMD inzameling de zakken al naar de containerparkjes brengen. 

• In onze communicatie (o.a. de website) zal extra aandacht worden besteed om inwoners te wijzen op de 
mogelijkheid om ook volle zakken PMD aan te leveren op één van de drie gemeentelijke afvaldepots.  

• Verder zijn er nog een aantal uitvoerende maatregelen afgesproken om te komen tot het optimaliseren van het 
ophalen van PMD.  
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Verder worden er deze maand nog drie extra ondergrondse containers voor PMD geplaatst op de locaties 
Reigerskamp (2 stuks) en Zwanenkamp (1) in Maarssenbroek en worden er in de Hondiusstraat in Maarssen twee 
bovengrondse containers voor PMD vervangen door twee ondergrondse containers voor PMD met meer capaciteit.  
 
Met de firma Bammens zullen aanvullende afspraken worden gemaakt om sneller storingen en defecten te 
verhelpen. Ook zullen onze afvalcoaches een prominentere rol krijgen om de problemen met PMD op de 
probleemlocaties op te lossen. 
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