
Onderwerp: Medicijnenafval (mondelinge vragen cie. BB 16 maart) Datum: 16-03-2023 

Tot nu eind maart kunnen bewoners hun overtollige medicijnen en speciale medicijnverpakkingen inleveren bij de lokale apotheek. Dit garandeert een goede 
verwerking en voorkomt dat medicijnen in het huisvuil (of water) terecht komen. De gemeente faciliteerde dit door het medicijnafval op te halen en naar het 
gemeentelijk depot te brengen. Vanaf 1 april 2023 moeten de bewoners zelf hun medicatieafval naar het gemeentelijk depot brengen. Wij begrijpen dat dit een 
landelijke regeling betreft. 

13 Deelt portefeuillehouder onze zorg dat dit 
mogelijk gaat leiden tot minder (gescheiden) 
ingezameld medicijnenafval/chemisch) afval, met 
de gevolgen die daarbij horen? 

Deze zorg deelt de portefeuillehouder. De gemeente heeft het vervoer van medicijnafval van de apotheek naar 
het milieudepot sinds jaar en dag verzorgd. Bij een milieucontrole op de depots door de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied, bleek de gemeente in overtreding te zijn. De gemeente is namelijk niet gecertificeerd 
voor het vervoer van KCA (huishoudelijk klein chemisch afval) of KGA (klein gevaarlijk bedrijfsafval). Het betreft 
een milieudelict waarmee de gemeente ‘een last onder dwangsom’ riskeert voor elke dag dat het voortduurt. 
  
De portefeuillehouder heeft met de apothekers gezocht naar oplossingen zoals het uitbesteden van het vervoer 
van de apotheek naar het depot aan een gecertificeerd bedrijf. Maar dit blijkt hoge kosten met zich mee te 
brengen, waardoor de afvalstoffenheffing verhoogd moet worden. Evenals het certificeren (en gecertificeerd 
houden) van de voertuigen en medewerkers van het depot. Dit staat niet in verhouding tot het aantal korte ritten 
van de apotheek naar het depot. 
  
De gemeente heeft de apothekers gratis inzamelmiddelen aangeboden voor het ingeleverde medicijnafval. De 
gevulde inzamelmiddelen kunnen ze dan gratis inleveren bij de milieudepots. Eventueel kan hiervoor een 
afspraak worden gemaakt buiten de openingstijden. De apothekers krijgen weer lege inzamelmiddelen mee 
terug. 
  
Een tweede mogelijkheid is inwoners te vragen hun oude medicijnen zelf naar de depots te brengen.  
  
Het transport vanaf de depots en de verwerking van het medicijnafval neemt de gemeente in beide gevallen 
voor haar rekening. Het wordt reeds doorbelast in de afvalstoffenheffing.  
  
Apothekers zijn wel bevoegd tot het transport, gezien het feit dat zij ook medicijnen aan huis van onze inwoners 
bezorgen. Helaas zien de apothekers vooralsnog geen kans om het medicijnafval naar de depots te brengen. 
De portefeuillehouder hoopt nog tot overeenstemming te komen met de apotheken. 

14 Is het gemeentelijke depot op dit moment 
ingericht op de ontvangst van dit afval van 
bewoners? 

De milieudepots van Ouder-Amstel zijn toegerust om KCA in ontvangst te nemen. Het wordt vervolgens door 
een gecertificeerd bedrijf opgehaald en tot slot verantwoord vernietigd.



15 En wat doen we als bewoners die minder mobiel 
zijn en niet in staat zijn hun medicatieafval naar 
het gemeentelijk depot te brengen? 
 

Omdat de apotheken ook medicijnen aan huis bezorgen, hopen wij dat de zij ook de overbodige medicijnen van 
deze inwoners willen meenemen. En dat we de verantwoordelijkheid voor medicijnafval kunnen delen. 
Overigens zien wij uit naar landelijke maatregelen tegen verspilling. Nederland vernietigt elk jaar voor minstens 
100 miljoen euro aan ongebruikte medicijnen. Preventie en hergebruik zijn ook voor deze afvalstroom 
wenselijk. Een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) is er in Nederland echter (nog) niet voor 
medicijnen. 


