
Verklaring van algemeen belang PMD-inzameling maatschappelijke organisaties 

 

TE BESLUITEN OM  

1. Het inzamelen van PMD-afval bij maatschappelijke organisaties van algemeen belang te 

verklaren;  

2. De inzameling van grondstoffen voor maatschappelijke organisaties door Renewi/ROVA te 

laten uitvoeren.  

 

INLEIDING  

 

Afval scheiden zou niet alleen voorbehouden moeten zijn aan huishoudens in een duurzame 

gemeente. Daarom wordt nu voorgesteld om in het verlengde en ter ondersteuning van het 

grondstoffenbeleid voor huishoudens, ook maatschappelijke organisaties, hierna MO’s, te faciliteren 

bij het gescheiden aanbieden van PMD afval. Afval scheiden bij maatschappelijke organisaties is nu 

veelal niet mogelijk, omdat dat afval ongescheiden als zijnde bedrijfsafval wordt afgevoerd. Door dit 

besluit wordt het mogelijk dat het gescheiden PMD-afval door Renewi/ROVA gecombineerd met de 

route-inzameling voor huishoudens wordt opgehaald bij MO’s zonder winstoogmerk c.q. ideële 

instellingen.  

 

BEOOGD EFFECT  

 

Gescheiden PMD-inzameling bij maatschappelijke organisaties bevorderen.  

 

ARGUMENTEN  

1.1 PMD-inzameling bij maatschappelijke organisaties draagt bij aan het afvalbeleid  

Vanuit de wettelijke inzamelplicht van gemeenten voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen 

is het stimuleren van afvalscheiding door de gemeente logischerwijs gericht op huishoudens. Landelijk 

wordt echter steeds meer erkend dat een geslaagde afvalscheiding (van huishoudelijke afvalstoffen) 

er bij gebaat is als afvalscheiding op meerdere plaatsen binnen de samenleving gemeengoed wordt. 

Als burgers hun afval thuis scheiden, dan is het logisch als dit ook op het werk, op school, bij een 

vereniging of op straat zou worden gevraagd van een inwoner. Voor een inwoner wordt de 

afvalscheiding voor hem/haar steeds meer zichtbaar binnen de samenleving en daardoor zal hij/zij dit 

ook steeds meer zien als de 'sociaal wenselijke norm' en zich daarna gedragen.  

1.2 Afval van maatschappelijke organisaties wordt gezien als bedrijfsafval  

Afval dat vrijkomt bij instellingen zoals maatschappelijke organisaties wordt gezien als bedrijfsafval. 

Hiervoor heeft de gemeente geen wettelijke inzamelplicht. Het ophalen van PMD bij maatschappelijke 

organisaties is formeel een economische activiteit die de gemeente normaal gesproken alleen tegen 

een marktconforme prijs zou mogen aanbieden. Wanneer de raad besluit om een verklaring van 

algemeen belang af te geven, wordt deze belemmering weer op geheven.  

1.3 De Wet Markt en Overheid is van toepassing  

Ingevolge de Wet Markt en Overheid (dit betreft de artikelen 25g t/m 25m van de Mededingingswet) 

gelden voor overheden die economische activiteiten verrichten bepaalde gedragsregels om 

concurrentievervalsing te voorkomen waaronder m.n.:  

1. Integrale kostendoorberekening: overheden moeten ten minste de integrale kosten van hun 

goederen of diensten in hun tarieven doorberekenen aan de afnemers;  

2. Bevoordelingverbod: overheden mogen hun eigen overheidsbedrijven niet bevoordelen ten 

opzichte van concurrerende bedrijven;  

De raad kan besluiten dat bepaalde economische activiteiten worden uitgezonderd van de werking 

van de Wet Markt en Overheid door deze aan te wijzen als zijnde een activiteit in het algemeen 



belang. Dit is relevant om de  PMD-inzameling bij maatschappelijke organisaties door Renewi/ROVA 

via de route-inzameling mogelijk te maken.  

 

1.4 Inzameling wordt uitgevoerd door Renewi/ROVA 

Op basis van het bij de Afvalstoffenverordening behorende uitvoeringbesluit Afvalstoffenverordening 

gemeente Dinkelland/Tubbergen is Renewi/ROVA al aangewezen als inzamelingsdienst voor de 

PMD-, GFT- en restafvalstromen. Door inzameling door hen te laten uitvoeren kan inzameling 

gecombineerd worden met de bestaande routes voor huishoudelijk afval. Dit draagt bij aan zo laag 

mogelijke kosten en milieu efficiëntie. Renewi/ROVA zorgt voor het uitzetten van mini-containers en 

het ledigen binnen de bestaande inzamelroutes. Commerciële inzamelaars bieden deze service 

doorgaans niet aan of tegen zeer hoge kosten.  

 

1.5 Opdracht ROVA  

 

Als uitvloeisel van het beroep inbestedingsuitzondering verleend de gemeente ROVA de opdracht 

PMD in te zamelen bij MO’s en dat het contact met MO’s altijd via de gemeente loopt. Dit betekent ook 

dat:  

o De DVO hiertoe wordt aangepast.  

o De gemeente ROVA een lijst stuurt met de adressen waar moet worden ingezameld 

en geeft wijzigingen hierin door.   

o De MO’s betalen geen afvalstoffenheffing. De gemeente betaalt ROVA voor de 

inzameling een integraal kostendekkend tarief. De inzameling van het PMD bij MO’s 

wordt op de eindafrekening separaat gefactureerd.  
 

1.6  Belanghebbenden kunnen hun inbreng leveren.  

 

Voordat de raad kan instemmen met de genoemde verklaring van algemeen belang heeft dat 

voornemen om te komen tot een "Aanwijzing economische activiteiten in het algemeen belang" 

gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegd te worden. Belanghebbenden konden in de 

periode van 24 juni tot 5 augustus 2020 hun zienswijzen naar voren brengen, waarmee er een extra 

waarborg is dat hun belangen worden meegewogen. Van de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen 

is geen gebruik gemaakt. 


