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Onderwerp Plastic inzameling en verwerking

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeting

in de cyctus?

Nee

Beleidsterrein Omgeving

Portefeui[[ehouder wethouder Theunis

Schriftelijke vraag

Het onderwerp aan de keukentafel en in het cafe: plastic afval!

De Nieuwe Democraten vonden jaren geleden al dat plastic afval een waardevolle grondstof is en
daarom praten wij constant over grondstofparken i.p.v. afvallocaties met vieze en vuile containers
Wij vinden dat het college op dit vlak te weinig ambitieus is.

Twee korte berichten van de afgelopen week deed bij veel inwoners de wenkbrauwen fronsen t.w.
- htto:/inos.nl/video/2091082-plastic-afvaloverschot-dreiqt-in-nederland.html

- https://www.roosendaal.nl/Actueel/Nieuws/Roosendaal start proef met omoekeerd inzamelen

Wij erkennen het wereldwijde probleem met afval in het algemeen en plastic afval in het bijzonder
zoals met https://nl.wikipedia.orq/wiki/Plasticsoep en daarom staan wij ook voor een duurzame
inzameling en verwerking van afval.

De inwoners in Roosendaalworden nu en vandaag geconfronteerd met hun eigen kleine persoonlijke
zorgen over de inzameling en verwerking van plastic afval. Wij hebben daarvoor alle begrip en
hebben zelf ook zorgen.

Het scheiden van afval staat of valt met draagvlak en daarvoor is de overtuiging nodig dat het
scheiden van afval nuttig en zinnig is. Aan de voorkant gaan scheiden terwijl aan de achterkant
alles weer op een grote hoop wordt gegooid en verdwijnt in de verbrandingsoven, is natuurlijk een
nachtmerrie. Wij vragen ons tevens af waaruit de volledige keten van bedrijven en organisaties
bestaat die verantwoordelijk is voor de herverwerking.

Als tegelijkertijd ook nog van de mensen wordt gevraagd om actief en enthousiast mee te doen met
een nieuwe proef omgekeerd inzamelen, kan het zomaar zijn dat het begrip voor scheiden en het
enthousiasme danig op de proef wordt gesteld en misschien wel een averechtse uitwerking gaat
krijgen. Wij zouden dat zeer betreuren en daarom vinden wij dat het college hier bovenop moet
zitten.

Wij hebben de volgende vragen

1. Wat is uw reactie op het nieuws dat er een afvaloverschot plastic dreigt?
2. Op welke wijze wilt u de inwoners informeren en enthousiasmeren om door te blijven gaan met
het scheiden van afval?
3. Op welke wijze wordt de proef met omgekeerd inzamelen door u gemonitord en begeleid?
4. Op welke wijze wordt er door u rekening gehouden met een zogenaamd waterbedeffect naar
omliggende wijken en dorpen toe?



5. Zijn er al eerste reacties vanuit de inwoners in het proefgebied en wat zijn uw eerste
indrukken?
6. Op welke wíjze worden de betrokken inwoners geïnformeerd en betrokken bij de proef?
7. Verwacht u dat de kosten kunnen gaan toenemen en daarmee ook de afvalstoffenheffing moet
worden verhoogd om kostendekkend te blijven werken, waarom?
8. Waaruit bestaat de volledige keten van bedrijven en organisaties die opeenvolgend
verantwoordelijk zijn voor de inzameling en venverking van het plastic afval uit Roosendaal?
9. Wanneer krijgen we realisatieplannen van u om het aljaren geleden omarmde idee van ons
voor grondstofparkjes in de vitale wijken en dorpen in een hogere versnelling te krijgen?

Namens de fractie van de Nieuwe Democraten,

Ton Schijvenaars

Wij beantwoorden de vragen als volgt

1. Het artikel van de NOS is volgens onze informatie niet correct. Door een stijging van de gebruikte
hoeveelheid verpakkingsmateriaal is er in Nederland zo'n 40 % meer ingezameld dan verwacht.
ln het artikel wordt er ook gesuggereerd dat een deel van het opgeslagen verpakkingsmateriaal in
de toekomst mogelijk in de verbrandingsovens zal eindigen. Onze contractpartners bestrijden dit
doemscenario. De controlerende instanties Nedvang en Afvalfonds Verpakkingen hebben
inmiddels een goedwerkend administratief systeem opgezet met de verantwoordelijke partijen
Nedvang, Afvalfonds Verpakkingen en VNG (AOIC). Naast de administratieve controles is er een
duidelijke wetgeving, welke is vastgelegd in de Raamovereenkomst Verpakkingen, die dit zal
voorkomen/uitsluiten.
ln het artikel wordt eveneens verwezen naar het feit dat de vraag uit China afneemt, echter betreft
het hier veelal de bedrijfsmatig ingezamelde kunststoffen. Het huishoudelijk ingezamelde kunststof
verpakkingsmateriaal wordt binnen Europa afgezet met erkende veruverkers.
Onze contractpartner Midwaste heeft de uitgesorteerde monostromen in Nederland afgezet. De
mix kunststoffen worden voornamelijk in Duitsland afgezet.
Daarnaast komen er steeds meer nieuwe recyclingtoepassingen om het hergebruik en de
toepassingen te vergroten. Midwaste steekt veel tijd en energie in innovatieve oplossingen voor de
lange termijn.

2. Er wordt op dit moment landelijk via diverse kanalen commentaar geleverd op het artikel. De
verwachting is dat er landelijk een correctie komt op deze incorrecte berichtgeving. Mocht er geen
landelijke correctie komen dan wordt er informatie geplaatst in de Roosendaalse Bode.

3. Allereerst is er vooraf een sorteeranalyse gemaakt van het restafval. Dit gebeurt ook aan het einde
van de proef. Voorafgaand zijn ook aantallen en gewichten van het aangeboden afval vastgesteld.
Aan het eind wordt berekend hoeveel afval er extra is ingezameld en wat dat betekend voor heel
Rosendaal.
Halverwege de proef en aan het einde proef wordt een bewonersonderzoek uitgevoerd. Saver en
gemeente Roosendaal begeleiden samen de proef en beantwoorden vragen van burgers

4. Er wordt geen waterbed effect verwacht. Het is makkelijker om naar de ondergrondse container te
lopen dan het afval naar een naburige wijk te brengen. Handhaving ziet er op toe dat het aantal
illegale storten niet toe neemt.



5. Er zijn reeds reacties uit het proefgebied. Veel mensen zijn positief over deze manier van
inzameling en erg blij dat ze de restafvalcontainer niet meer in de tuin hebben. Wel uit een
enkeling zorgen over de moeite die het kost om het afval weg te brengen.

6. ln de 3 maanden voorafgaan aan de proef zijn 3 informatieavonden gehouden. Vervolgens hebben
de bewoners van het proefgebied 2x een informatiebrief ontvangen van de gemeente. ln februari
zijn alle huishoudens aan huis bezocht en hebben veelal persoonlijk mondeling uitleg gekregen.
Ook is een folder overhandigd. Daarnaast heeft elk huishouden een brief van Saver ontvangen
met daarin de toewijzing van de container.
ln mei en in september wordt middels een enquête gevraagd naar de ervaringen.

7. De verwachting is dat met omgekeerd inzamelen de kosten in eerste instantie gelijk blijven
Naarmate het scheidingsgedrag beter wordt zullen de kosten omlaag gaan.

8. Het kunststof verpakkingsafval wordt door Saver ingezameld. Suez sorteert het afval in de diverse
stromen, zodat deze als grondstof kunnen dienen. Midwaste zorgt voor de vermarkting van de
diverse grondstoffen.

9. Voor de zomer wordt de gemeenteraad geinformeerd over de aanpak van de grondstoffenparkjes.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders,
Namens deze,

Toine Theunis,
Wethouder duurzaamheid en milieu.




