
  

  

 

 

 
Motie afvalscheiding 

 

De gemeenteraad van Hellevoetsluis, in vergadering bijeen op 5 juli 2018, aan de orde zijnde de 

Zomernota 2018 

 

Constaterende dat: 

• In 2017 een beleid in gezet om een groter deel van het huishoudelijk afval om te zetten 

naar herbruikbare grondstoffen, waarbij met name ook door de inwoners een scheiding 

van Plastic, Metalen en Drinkkartons enerzijds, en restafval anderszins gemaakt wordt; 

• Intussen de ontwikkeling van processen van industriële scheiding van met name 

bovengenoemde afvalstromen in een grote vlucht hebben genomen, laatstelijk ook bij de 

regionale AfvalVerwerking Rijnmond (AVR),  

Overwegende dat: 

• Waar scheiding van de grote afvalstromen GFT, papier, glas en textiel breed wordt 

ondersteund door de inwoners, de acceptatie hiervan voor PMD veel lager is; 

• De AVR, maar ook andere afvalverwerkers in het land, aangeven dat de kwaliteit van de 

voorscheiding (scheiding door de consument) veel te wensen overlaat; 

• Dat de afvalverwerkers daarom toch nog een nascheiding moeten doen; 

• De opzet van voorscheiding + nascheiding onnodige infrastructuur, inspanning en kosten 

met zich meebrengt; 

• De fracties in de raad het initiatief hebben genomen voor een werkbezoek aan de AVR 

om zich te laten voorlichten over de laatste stand van zaken met betrekking tot de 

scheiding van PMD; 

• De uitvoering van het beleid uit 2017 zich nog in de voorbereidingsfase bevindt (plan in 

juni 2018, uitwerking najaar 2018 e.v.); 

• De feitelijke uitvoering van het vigerende beleid zal leiden tot aanzienlijke kosten 

waardoor het vervolgens moeilijk zal zijn om op korte termijn een andere, betere weg in 

te slaan;  

• Voortschrijdend inzicht en het credo ‘Beter ten halve gekeerd dan hele gedwaald’ beide 

een groot goed zijn, 

Verzoekt het college op om: 

• Open te staan voor de mogelijkheid dat het doelmatig en doeltreffend kan zijn dat het 

ingezette beleid aanpassing behoeft; 

• Tijdelijk een pas op de plaats te maken met betrekking tot voorbereidingen die mogelijk 

herzien zouden moeten worden als nieuwste inzichten dit noodzakelijk maken, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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