
Technische vragen commissie Ruimte van 17 juni 2021 
Agendapunt/onderwerp: Fractie  Antwoord:   
Vaststellen Afvalstoffenverordening OA 
Vraag1: waarom wordt nog steeds PMD apart ingezameld, 
terwijl dat met het ophalen direct wordt gemengd met het 
restafval (en ook PMD zakken nog steeds gratis 
beschikbaar zijn?) en wordt verwerkt in de AEB na-
scheider?  

 VVD In het verleden is gekozen om 
PMD aan de bron te scheiden 
met daarbovenop aanvullende 
nascheiding. Dat wil zeggen dat 
er nog PMD uit het restafval 
gehaald wordt middels de 
nascheider. Het apart 
ingezameld PMD wordt als 
zuivere stroom nog ingezameld 
en verwerkt en wordt niet 
gemengd met restafval. Tot 1 
oktober blijft deze werkwijze 
van kracht. Vanaf 1 oktober 
2021 wordt het PMD niet meer 
apart ingezameld en wordt al 
het PMD middels de nascheider 
uit het restafval gehaald. 

Vraag2: Wat is de geplande datum inwerkingtreding van de 
afvalstoffenverordening?

D66 Planning is 1 oktober 2021.

Vraag3: Art. 7 lid 2 bevat een lijst van afvalstoffen die 
afzonderlijk worden ingezameld. Daarop staan, op één na, 
afvalstoffen die via de ondergrondse containers worden 
ingezameld. Afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur wordt echter niet via de ondergrondse 
containers ingezameld, maar via de milieudepots. Horen in 
dit lijstje dan niet alle mogelijke afvalstoffen te staan die op 
de gemeentewerven, maar ook bijvoorbeeld in de 
supermarkten aangeboden kunnen worden? Denk aan 
batterijen, chemisch afval, staal, etc.

D66 In de verordening zijn alle 
wettelijk verplichte fracties die 
aan huis ingezameld worden 
door de raad aangewezen. De 
overige stromen en fracties die 
op de milieudepots ingezameld 
worden vallen onder 
uitvoeringsbesluit van het 
college en voldoen aan de 
landelijk gesteld eisen ten 
aanzien van gemeentelijke 
milieustraten onder het 
Activiteitenbesluit. 

Vraag4:Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening

Art. 3 lid 1: dient aan het lijstje “aan te bieden bij een 
wijkvoorziening” niet te worden toegevoegd “huishoudelijk 
restafval/PMD buiten het buitengebied” (m.a.w. binnen de 
bebouwde kom)?

D66 Dit klopt en wordt in het 
uitvoeringsbesluit verwerkt. 

Vraag5: Art. 3 lid 2 onder m: na “…tuinschuttingen;” nieuwe 
letter “n. koel- en vriesapparatuur:…” en alfabetische 
verlettering van de overige letters.

D66 Dit klopt en wordt in het 
uitvoeringsbesluit verwerkt. 

Vraag6: Graag nadere toelichting op art. 5 onder letter d 
inzake beheergebied Amsterdam Oost.

D66 Dit betreft een gebied dat qua 
gemeentegrenzen tot Ouder-
Amstel behoort maar qua 
eigendom en beheer onder 
gemeente Amsterdam valt. 
Gemeente Amsterdam verzorgt 



daar de inzameling van al het 
huishoudelijk afval.  Hiermee is 
de invoering van diftar  door de 
gemeente Ouder-Amstel in dit 
deel van de gemeente niet 
mogelijk.

 


