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Inwoners van de Filmwijk en de Sieradenbuurt hebben een burgerinitiatief 
ingediend. Zij stellen de raad voor om PMD+ (nascheiding) direct in te voeren en 
de kwaliteit van de dienstverlening te handhaven. Net als het college stellen zij 
voor om een gedifferentieerd tarief te hanteren voor één- en 
meerpersoonshuishoudens. 
Het college wil pas per 1 januari 2023 een nieuw afvalsysteem invoeren en vraagt 
de raad goedkeuring om met de voorbereidingen te kunnen starten. Daarbij vraagt 
het college de raad om de proef PMD+ te verlengen, maar in principe in het 
voorjaar 2022 te kiezen voor de invoering van een systeem waarin Almeerders
hun afval zo veel mogelijk zelf scheiden en een afvalstoffenheffing betalen die 
afhankelijk is van de hoeveelheid restafval die zij aanbieden (Diftar). 

De besluitvorming over een nieuw afvalinzamelsysteem kent een rijke en lange 
aanloop. In 2016 boog de raad zich over een initiatiefvoorstel van D66 en het 
raadsvoorstel ‘Almere, stad zonder afval’. E.e.a. leidde in september 2017 tot een 
raadsvoorstel over een scenariokeuze voor de invoering van een inzamelsysteem 
voor diftar. De raad heeft dit voorstel teruggelegd in handen van het college met 
een duidelijke opdracht:
- het afwachten van lopende pilots zodat deze kunnen worden betrokken bij het 

raadsvoorstel;
- in dit raadsvoorstel tevens te betrekken de second opinion die in opdracht van 

D66 is uitgevoerd evenals een kosten-baten analyse en het rapport van het 
CPB ‘De circulaire economie van kunststof: van grondstoffen tot afval’. 

Burgerinitiatief Afvalsysteem Almere
Raadsvoorstel Toekomstbestendig en Duurzaam Afvalinzamelsysteem

RV-38/2020 
RV-39/2020

25 juni 2020

Behandelwijze videobespreking
• Toelichting op burgerinitiatief
• Gelegenheid tot vragen aan initiatiefnemers
• Reactie van de fracties op het burgerinitiatief/raadsvoorstel
• Reactie van de portefeuillehouder op burgerinitiatief/raadsvoorstel
• Reactie initiatiefnemers op bijdrage raad en college
• Conclusie voorzitter over vervolg

LEES MEER

i

https://www.cpb.nl/publicatie/de-circulaire-economie-van-kunststof-van-grondstoffen-tot-afval


OBSERVATIES PRESIDIUM (VERVOLG)

OBSERVATIES PRESIDIUM

Tenslotte houdt dit onderwerp de gemoederen ook in de stad bezig. Dat blijkt 
niet alleen uit het ingediende burgerinitiatief maar ook uit de binnengekomen 
brieven aan de raad en een ingediende petitie. 

https://petities.nl/petitions/petitie-tegen-het-plan-van-de-gemeente-almere-over-de-afvalstoffenregeling
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Raadsbrief ‘Afhandeling moties bij de 
Programmabegroting 2020’

Motie D66 en Leefbaar Almere ‘Afvalstoffenheffing: 
knoppen en organisatie’ (RG-301)

Raadsbrief ‘Proces en terugkoppeling PMD+ en scenario’s 
Diftar’

Raadsbrief ‘Proces invoering nieuw afval inzamelsysteem’

Raadsbrief ‘Evaluatie pilots inzamelsystemen’

Raadsbrief ‘Vervolg raadsvoorstel diftar scenario’s’

Raadsvoorstel en -besluit ‘Scenario keuze inzamelsysteem 
ten behoeve van het implementatieplan diftar’ (RV-57) (zie 
RIS voor achterliggende stukken)

Raadsvoorstel en -besluit ‘Almere, stad zonder afval’ (RV-
74)

Initiatiefvoorstel D66 ‘Je afval scheiden loont’ (RV-24)

Toekomstbestendig en Duurzaam Afvalinzamelsysteem

21 januari 2020

14 november 
2019

16 mei 2019

5 februari 2019

20 maart 2018

14 november 
2017

21 september 
2017

8 december 
2016

19 mei 2016

https://almere.notubiz.nl/document/8385359/1/007 Afhandeling moties bij de Programmabegroting 2020
https://almere.notubiz.nl/document/8185491/1
https://almere.notubiz.nl/document/7621355/1/90 Proces en terugkoppeling PMD+ en scenario%E2%80%99s Diftar
https://almere.notubiz.nl/document/7301348/1/17 Proces invoering nieuw afval inzamelsysteem
https://almere.notubiz.nl/document/6314199/1/55 Evaluatie pilots inzamelsystemen
https://almere.notubiz.nl/document/5895854/1/222 Vervolg raadsvoorstel diftar scenario's
https://almere.notubiz.nl/document/5561543/1
https://almere.notubiz.nl/document/4705818/1
https://almere.notubiz.nl/document/3466858/4
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Inwoners vertellen kort, 

bondig en ongehinderd 

iets aan de raad 

Aanmelden is nodig

uiterlijk op de dag

van bespreken voor 

12.00 uur via:

raadsgriffie@almere.nl

Inwoners laten de raad 

weten wat er leeft of 

aan de hand is

De feitelijke informatie 

of de verschillende 

politieke standpunten 

horen

Nog zonder oordeel 

feiten, meningen, 

opvattingen e.d. 

verzamelen

Kennisnemen van 

inzichten en 

standpunten 

inwoners/raadsleden

In openheid laten weten 

waar het om gaat of wat 

er aan de hand is

(Debat)

Raadsleden 

proberen anderen

van hun mening 

te overtuigen

Raadsleden delen hun 

belangenafweging, 

politieke overtuiging 

en/of keuze

Het college 

legt de raad dilemma’s 

voor

Collegeleden proberen 

anderen van hun 

mening te overtuigen

Het college neemt een 

standpunt in over het 

geagendeerde 

onderwerp

Inwoners praten mee 

over het geagendeerde 

onderwerp


