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AMENDEMENT 
 

 
Voorstel nr.: 2017/48 
 
Onderwerp: Inzameling plastic afval met een rolcontainer 
 
De raad van de gemeente Wormerland in vergadering bijeen op dinsdag 11 juli 2017, 
 
Constaterende,  
dat aan de Raad wordt voorgesteld de afvalstoffenverordening verordening Wormerland 
2017 vast te stellen en daarmee: 

• De inzamelfrequentie van het restafval te wijzigen naar eens per 4 weken, 
en 

• De inzamelfrequentie van het plastic afval eveneens te wijzigen naar eens per 4 
weken. Na een half jaar wordt dit geëvalueerd, indien noodzakelijk vindt er dan een 
wijziging plaats. 

 
In aanmerking nemende: 

• Dat het de doelstelling en ambitie van de gemeente Wormerland is te voldoen aan de 
VANG-doelstelling en daarbij te streven naar het meest optimale milieuresultaat; 

• Dat teneinde het meest optimale milieuresultaat te bereiken, de scheiding van de 
afvalstromen verder geoptimaliseerd dient te worden, opdat verwerking hiervan 
enerzijds op meest milieuvriendelijke wijze en anderzijds op meest economische 
wijze dient te geschieden; 

• Dat bij een inzamelfrequentie van plastic afval van eens per 4 weken het reëel is aan 
te nemen dat er alsnog veel plastic afval als te verbranden restafval zal worden 
aangeboden dan wel op andere wijze uiteindelijk in het milieu terecht zal komen; 

• Dat gezinnen minimaal 6 pmd-zakken per 4 weken hebben en dat er maar maximaal 
3 zakken in een container kunnen; 
Daarmee kunnen gezinnen maar voor 50% pmd inzamelen; 

• Dat hier ten gevolge de hoeveelheid restafval zal toenemen en daarmee eveneens 
de hoeveelheid te verbranden restafval; 

• Dat op deze wijze niet voldaan zal worden aan de VANG-doelstelling en het 
milieuresultaat niet bereikt zal worden;     

• Dat, teneinde te voorkomen dat de hoeveelheid restafval toeneemt, de plastic 
inzameling geoptimaliseerd dient te worden door middel van het verhogen van de 
inzamelfrequentie van het plastic afval. 

 
Wijzigt: 
het besluit behorend bij het raadsvoorstel 2017/48 als volgt: 
 

• De inzamelfrequentie van het plastic afval (PMD afval) blijft ongewijzigd en vindt 
daardoor 2x per maand plaats. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Wormer, 11 juli 2017. 
Raadsfractie van de VVD: 
 
 
Rob Berkhout  Rolf van Wanrooy        Martijn Doorenbos Fred Sanders 
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