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Geacht bestuur.

Zienswijze
De raad heeft geen specifieke wensen en bedenkingen ten aanzien van beide voorstellen. 
De grondstoffenvisie en de gemaakte afweging met betrekking tot de PMD-inzameling 
worden volledig onderschreven.

De effecten van bron- of nascheiding van PMD op de dienstverlening verschillen wel 
enigszins, maar ziet onze raad niet als bepalend voor de keuze. Nascheiding van PMD kan 
voor bewoners eenvoudiger zijn, maar tegelijkertijd kan worden geconstateerd dat de meeste 
bewoners inmiddels vertrouwd zijn met bronscheiding, waardoor deze manier van inzamelen 
in de praktijk goed verloopt.

De raad van de gemeente Huizen heeft op 8 juli 2021 de voorstellen over de regionale 
grondstoffenvisie en de afweging met betrekking tot bron- of nascheiding van PMD (plastic, 
metalen en drinkpakken) behandeld. In deze brief ontvangt u de zienswijze van de raad op 
beide voorstellen.
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De analyse van de PMD-inzameling maakt duidelijk dat de keuze voor bron- of nascheiding 
geen groot effect heeft op de milieuprestatie. Om de milieueffecten significant te verbeteren, 
dienen de verpakkingen zélf te worden aangepakt, door een beter ontwerp, door minder 
schadelijke materialen en door samenstellingen die zijn gericht op daadwerkelijk hergebruik 
zonder kwaliteitsverlies. De primaire verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de industrie, 
waarbij de inzet van overheden op landelijk en Europees niveau noodzakelijk is om 
veranderingen te bewerkstelligen. De grondstoffenvisie zet hiertoe onder meer in op een 
lobby via de MRA en de VNG bij de landelijke overheid, hetgeen onze raad steunt.
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Hoogachtend

burgemeester en wethouders,

Verzoek
De gemeenteraad verneemt graag hoe u omgaat met de ingediende zienswijzen. Wij willen u 
daarom vragen of u de ingekomen zienswijzen rondom deze afweging wilt bundelen en onze 
raad hiervan via de griffie op de hoogte wilt stellen.
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Vragen
Hebt u vragen over deze brief? Neemt u dan contact op met Eelco Weyland van het team 
Omgevingsbeleid, bereikbaar op (035) 52 81 625 of via e.wevland@huizen.nl.

Doorslaggevend is het financiële argument. De keuze voor de overstap op nascheiding levert 
een financieel nadeel op van 6,3 miljoen euro voor de Regio Gooi en Vechtstreek, verdeeld 
over drie jaar na 2023. Dat is circa 6% van de begroting van de GAD. De inwoners zouden 
deze kostenstijging via de afvalstoffenheffing moeten gaan opbrengen en dat ziet onze raad 
als onwenselijk. Daarom wordt de keuze onderschreven om in elk geval tot en met 2026 vast 
te houden aan het systeem van bronscheiding van PMD.
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