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1. Kennisnemen van
De wijze waarop het college uitvoering heeft gegeven aan de motie PMD: 
stopzetting aparte PMD inzameling of  doorgaan tot 2026 (M21-161).

2. Inleiding
De Motie PMD is in uw Raad van Gooise Meren op 24 november 2021 
aangenomen. U spreekt daarmee de wens uit dat het Algemeen Bestuur van de 
regio kiest voor een stopzetting van de PMD inzameling in 2023 en voor het niet 
verlengen van het huidige contract tot 2026. 

3. Kernboodschap
Het college heeft een brief aan het AB gestuurd waarin zij het AB verzoekt om te
besluiten het contract PMD niet te verlengen tot 2026, maar te beëindigen in 
2023, zoals de motie vraagt. De verantwoordelijk portefeuillehouder, mw 
Boudewijnse, heeft het PMD vraagstuk geadresseerd in het regionaal 
portefeuillehouderoverleg Milieu en Duurzaamheid van 3 december. Het lid van 
het Algemeen Bestuur namens Gooise Meren, de heer Luijten, heeft bij de 
bespreking van de PMD- inzameling in de vergadering van AB van 16 december 
2021 de positie van de positie van de raad van Gooise Meren toegelicht en heeft
tegen de verlenging van de aparte inzameling van PMD  gestemd. Op deze 
manier heeft het college er alles aan gedaan om de zienswijze van de raad goed
voor het voerlicht te brengen en het AB te bewegen een keuze te maken 
conform de motie van uw raad. 

In de brief van de Regio van 17 december 2021, heeft u kunnen lezen dat het 
AB er voor heeft gekozen door te gaan met de aparte inzameling van het PMD. 
Het college accepteert het besluit van het AB.

4. Consequenties en vervolg 
Het besluit van het algemeen bestuur betekent dat de aparte inzameling van 
PMD tot 2026 wordt gecontinueerd.  Het algemeen bestuur geeft aan dat het 
gelijk trekken van de contracten restafval
en PMD het mogelijk maakt om in de toekomst integrale keuzes te kunnen 
maken mbt het ophalen van afval. In 2024 wordt hiervoor een nieuwe afweging 
voorbereid, die ook aan uw raad zal worden voorgelegd.  

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,
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