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Geachte mevrouw, heer, 
 
Deze raadsinformatiebrief is om u te informeren over diverse overige ontwikkelingen met betrekking tot 
afvalinzameling in Papendrecht. Over de pilot afvalinzameling Oostpolder en GFT wordt u binnenkort door 
middel van een separate raadsinformatiebrief geïnformeerd. 
Tijdens een beeldvormende vergadering in april informeren wij u uitgebreider over deze en andere 
ontwikkelingen op het gebied van afvalinzameling in Papendrecht, inclusief de pilot Oostpolder en GFT- 
campagne. 
Onderstaande ontwikkelingen komen voort uit externe meldingen die door ons zijn opgepakt. 
 
Kledinginzameling 
Tweedehandskleding wordt in Papendrecht ingezameld door Opnieuw en Co. Opnieuw en Co heeft op 
diverse locaties in Papendrecht inzamelvoorzieningen staan om dit mogelijk te maken. Op 6 locaties maakt 
Opnieuw en Co gebruik van ondergrondse inzamelcontainers, welke gesitueerd zijn bij mini-milieuparken. 
Deze 6 locaties (ondergrondse inzamelcontainer) zijn een knelpunt in de keten van inzameling door 
Opnieuw en Co. De kleding in de ondergrondse inzamelvoorzieningen is vaak te nat en er wordt ook 
restafval gestort. Hierdoor is sprake van veel onbruikbaar materiaal en verdwijnen deze kledingstukken 
ongewenst, maar noodgedwongen, naar de verbrandingsoven van HVC. Daarnaast is het legen van deze 
ondergrondse inzamelvoorziening kostbaar voor Opnieuw en Co aangezien deze geleegd moeten worden 
door HVC en niet door hun eigen personeel. De inzameling van kleding via bovengrondse 
inzamelvoorzieningen gaat wel goed, daar is veel minder afkeur. 
 
Op verzoek en in samenwerking met Opnieuw en Co wordt in de nabijheid van deze 6 mini-milieuparken 
locaties gezocht voor bovengrondse inzamelvoorzieningen. Daarnaast is de wens van Opnieuw en Co om 
het aantal locaties voor kledinginzameling uit te breiden zodat meer tweedehandskleding kan worden 
ingezameld. De bovengrondse inzamelvoorzieningen zijn in eigendom van Opnieuw en Co. De gemeente 
stelt daarvoor de locatie/ruimte beschikbaar. Er wordt per locatie een aanwijzingsbesluit genomen. 
 
De 6 ondergrondse inzamelvoorzieningen worden dan niet meer voor kledinginzameling gebruikt. Het plan is 
om deze toe te wijzen aan een andere afvalstroom. 
 
Bovengrondse inzamelvoorzieningen restafval 
Haagbeukhof 120 
De bovengrondse inzamelvoorziening geeft veel overlast bij direct omwonenden en trekt ongewenst gebruik 
aan. Begin februari is het aanwijzingsbesluit gepubliceerd voor de plaatsing van een ondergrondse 
inzamelvoorziening restafval op deze locatie en bovengrondse GFT-inzameling. De inzamelvoorzieningen 
worden voorzien van toegangscontrole. Dit om het illegaal storten van restafval tegen te gaan, maar ook om 
de overlast bij de omwonenden Haagbeukhof te beperken. In samenspraak met Woonkracht10 wordt 
ingezet op een goed gebruik van de ondergrondse inzamelvoorziening en GFT scheiding. 
 
Staringlaan 
Aan de Staringlaan worden twee flatgebouwen van Woonkracht10 gerenoveerd. In samenwerking met 
Woonkracht10 wordt de openbare ruimte aangepakt. Daarbij hoort ook de aanpak van de overlast van de 
huidige bovengrondse inzamelvoorzieningen. De inzet is om daar ondergrondse inzamelvoorzieningen te 
plaatsen en tegelijkertijd ook GFT, papier en PMD in te zamelen. 



Bedrijfsafval en Winkelcentrum De Meent 
Netwerk N.V. verzorgt de afvalinzameling van bedrijven in het winkelcentrum De Meent. Per 1 april stopt 
HVC (in opdracht van Netwerk) met het inzamelen van dit bedrijfsafval van het winkelcentrum. Dit gaat 
Netwerk zelf uitvoeren. Hiermee wordt een betere scheiding van bedrijfsafval en huishoudelijk afval 
gerealiseerd. Om inzameling van het bedrijfsafval door Netwerk mogelijk te maken worden daarvoor 5 
ondergrondse inzamelvoorzieningen aangewezen. De overige ondergrondse inzamelvoorzieningen blijven 
voor huishoudelijk afval. Dit houdt wel in dat sommige bewoners van De Meent aan andere ondergrondse 
inzamelvoorzieningen worden toegewezen. Voor de bewoners van De Meent gaan wij de mogelijkheid 
geven om PMD en papier te scheiden. Daarnaast wordt er een ondergrondse inzamelvoorziening GFT 
aangelegd. 
 
PMD en mini-milieuparken 
Het inzamelen van PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons) vertoont tekortkomingen bij het Winkelcentrum 
Westpolder en bij Boomgaardstraat/De Overtoom (ter hoogte van de Lidl). Op deze locaties gebeurt namelijk 
met regelmaat dat de zakken met PMD naast de containers blijven staan. Dit wordt vooral veroorzaakt door 
verouderde en kleine openingen van de ondergrondse inzamelvoorzieningen. 
 
Op de locatie WC Westpolder betreft het 2 ondergrondse inzamelvoorzieningen. Eind april worden deze 
vervangen. Op de locatie Boomgaardstraat/De Overtoom worden de betreffende 2 ondergrondse 
inzamelvoorzieningen in het 3e kwartaal vervangen. 
 
Afgelopen jaar is op de P.S. Gerbrandylaan al een PMD ondergrondse inzamelvoorziening vervangen, 
waardoor het gemakkelijker is geworden om PMD te storten. 
 
Deelnemersovereenkomst Ketenovereenkomst verpakkingen 2020-2029 
Eind januari heeft de gemeente de deelnemersovereenkomst Ketenovereenkomst verpakkingen 2020-2029 
ondertekend. 
 
Afvalfonds Verpakkingen en VNG hebben gezamenlijk een nieuw regiemodel uitgewerkt. In de nieuwe 
structuur richt de gemeente zich primair op het inzamelen van een goede kwaliteit PMD en is niet meer 
verantwoordelijk voor het sorteren en vermarkten. De gemeente ontvangt rechtstreeks een 
inzamelvergoeding voor goedgekeurd PMD dat is aangeleverd op een overslaglocatie. Daardoor wordt de 
administratieve last voor de gemeente verminderd. Daarnaast gaat de gemeente ook een  
inzamelvergoeding ontvangen voor metalen verpakkingen en niet-recyclebare verpakkingen (tot een bepaald 
maximum). 
 
De eerdere overeenkomst was een succes voor het opstarten en ontwikkelingen van de inzameling van 
PMD. Het nieuwe model draagt bij aan de verdere ontwikkeling naar een circulaire keten, waarbij de kwaliteit 
van het gesorteerd PMD aansluit bij de vraag van recyclers en producenten. Dit leidt tot meer ruimte voor 
het inzetten van nieuwe technieken en innovaties. 
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