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Vragen 
 
Binnen enkele Peelgemeentes is bekend gemaakt dat er in de oranje zakken waar men 
voorheen alleen plastic in verzamelde, ook metalen (blik) en drankverpakkingen mogen 
worden verzameld. Door een nieuwe scheidingsinstallatie in Nederland kan dit afval nu 
gemakkelijk gescheiden worden. Dit ‘PMD-afval’ (Plastic, Metaal en Drankverpakkingen) 
zou in dit geval in de oranje zakken gratis op de bekende plastic-inzameldagen kunnen 
worden aangeboden. Het is bij onze fractie bekend dat PMD-afval kosteloos kan worden 
ingeleverd bij de milieustraat. Door de inzameling van PMD-afval zullen de inwoners van 
Deurne minder restafval hebben en hoeven zij minder vaak de grijze container aan de 
straat te zetten. Dat is niet alleen goed voor het milieu maar ook voor de portemonnee. 
 
De fractie van CDA Deurne vraagt of de gemeente Deurne kennis heeft genomen van 
deze mogelijkheden in het PMD-(afval)beleid? Zo ja, op welke manier heeft dit gevolgen 
voor de inzameling van PMD-afval in Deurne? Zo ja, wilt u dit dan bekend maken aan de 
inwoners van onze gemeente? 
  
Mocht gemeente Deurne genegen zijn dit ook in Deurne in te voeren, vraagt de CDA-
fractie aandacht voor de kwaliteit van de huidige oranje zakken, deze zijn vrij dun en 
zullen bij de inzameling misschien iets eerder scheuren. Wij vragen dan ook de oran-
je zakken te vervangen door stevige zakken.  
 
 
Antwoord 
 
De gemeente Deurne wil restafval reduceren 
De gemeente Deurne wil graag de hoeveelheid restafval terugbrengen. Daarom volgt de 
gemeente nauwlettend alle ontwikkelingen op afvalgebied, ook de inzameling van PMD 
(Plastic, Metalen en Drankkartons).  
 
De gemeente onderzoekt op dit moment de mogelijkheden voor Deurne 
Wij hebben contact met gemeenten die al gestart zijn of willen gaan starten met PMD-
inzameling. We zijn goed op de hoogte van ervaringen van deze gemeenten.   
Op dit moment onderzoekt de gemeente de mogelijkheden om óók in Deurne apart PMD-
afval in te gaan zamelen.  
 
 
 



 2 

Kwaliteit oranje inzamelzakken bij PMD-inzameling 
We weten dat de oranje inzamelzakken die nu voor de inzameling van plastics worden 
gebruikt, dunner zijn dan de zakken die worden gebruikt bij PMD-inzameling. In gemeen-
ten die al eerder op PMD-inzameling zijn overgestapt, mogen bewoners de oranje inza-
melzakken die zij nog thuis hebben liggen, eerst opmaken. Daarna schakelen de bewo-
ners over op de stevigere zakken voor PMD-inzameling. In deze gemeenten worden de 
bewoners geïnformeerd dat de oranje zakken dunner zijn dan de PMD-zakken en dat de 
oranje zakken misschien kunnen scheuren wanneer hier ook blik en drankkartons in wor-
den verzameld.  
Wij zullen de ervaringen van de andere gemeenten bij onze afwegingen meenemen. 
 
 


