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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze vergadering van 19 november 2019 hebben wij gesproken over een wijkgerichte aanpak voor de 
inzameling van grondstoffen. 
 
Ons besluit 
Wij hebben in die vergadering besloten: 
1. Het plan van aanpak inzake de "wijkgerichte aanpak inzameling grondstoffen" met de bijbehorende 
planning, vast te stellen; 
2. De bijbehorende kosten, zijnde € 10.000, via het Programmajournaal ten laste te brengen van de Reserve 
Afval. 
 
Toelichting 
Na invoering van de nieuwe inzamelsystematiek met Diftar per 1 januari 2016 hebben we een geweldige 
teruggang in de inzameling van restafval gezien en een forse toename van het ingezamelde PMD en GFT 
afval. Dit jaar hebben we echter, overeenkomstig de landelijke ontwikkelingen, een toename van vervuiling 
van stoorstoffen in het PMD, GFT en textiel moeten constateren. In algemene zin valt op dat er in een aantal 
inzamelrondes afkeur van PMD en GFT is geconstateerd. Voor augustus/september was er nauwelijks 
sprake van afkeur. De afgekeurde vrachten worden, na een laatste sortering door Attero, vervolgens 
afgevoerd en verbrand bij Twence. Dat betekent extra stort- en verbrandingskosten voor de gemeente 
Tubbergen. Om verdere vervuiling van het PMD, GFT en textiel tegen te gaan willen we in samenwerking 
met ROVA een "wijkgerichte aanpak inzameling grondstoffen" starten. 
Deze aanpak bestaat uit: 
- een bijbehorende fasering 
- wat er in welke fase precies gaat en moet gebeuren. 
 
Het gehele traject duurt ongeveer 6 maanden en bestaat uit twee parallelle sporen: 
1. gemeentebrede communicatie "Terugwinnaars"; 
2. het wijkgerichte deel, gericht op twee wijken waar de problematiek urgent is en veel winst kan worden 
geboekt. 
 
ROVA is de trekker van dit project waarbij zij vanuit Noaberkracht wordt ondersteunt door de beleidsadviseur 
Afval, het team Communicatie en het team Veiligheid en Handhaving. 
 
De herkomst van de afkeur is lastig te bepalen omdat de afkeur gemeentebreed voorkomt. In combinatie 
met een uitvraag onder (oud-)chauffeurs, is er toch een aardig beeld ontstaan waar de meeste vervuiling 

 



voorkomt. Op basis van die bevindingen gaan we ons in de gemeente Tubbergen richten op één grote en 
één kleine kern. 
 
Aan het uitvoeren van de wijkgerichte aanpak inzameling grondstoffen zijn kosten verbonden, zijnde € 
10.000. Deze worden ten laste gebracht van de Reserve Afval. De verantwoording vindt plaats via het 
Programmajournaal. 
Voor nader informatie wordt verwezen naar het bijgevoegde Plan van Aanpak, planning en begroting. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen aan ons college kenbaar 
maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl  
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
drs. Ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 

 
 
 
 
 
 
Ing. J.L.M.Scholten 
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Aanpak #Terugwinnaars
Uitgangspunten

• Maatwerk per gemeente

• 3 basispakketten: 
1. Kennis & Inzicht 

2. Persoonlijk & Dichtbij

3. Lokaal & Gericht (Tubbergen-Dinkelland)

• Data-gedreven, doelgroepgericht, lokaal

• Laten zien waarom we afval goed scheiden: 
terugwinnen



Aanpak #Terugwinnaars
Aanleiding en doel

• Toenemende vervuiling/stoorstoffen in 
grondstoffenstromen pmd, gft en textiel 

• Doel: beter afval scheiden door inwoners en 
minder vervuiling



Aanpak #Terugwinnaars
Twee parallelle sporen 

Looptijd: 6 maanden

1. Gemeentebrede communicatie Terugwinnaars
 Eerst algemeen: ‘Samen maken we van ons afval weer grondstof’ 

 Daarna pmd

 Daarna gft 

 Eventueel nog opk (niet begroot)

2. Wijkgerichte aanpak Terugwinnaars
 Twee wijken/gebieden, ongeveer 10% van het aantal aansluitingen

 Extra aandacht: communicatie, dialoog, coaching en handhaving

 Gericht op gedragsverandering en verbeteren kwaliteit pmd



Fasering gemeentebrede communicatie

Fase 0: voorbereiding

• Plan van aanpak gemeentebrede communicatie en wijkgerichte aanpak

• Voorbereidingen fase 1 communicatie

Fase 1: gemeentebrede communicatie Terugwinnaars algemeen

• Lancering campagne Terugwinnaars gemeentebreed

• Advertenties/ABRI’s/social media

• Voorbereiding fase 2

Fase 2: gemeentebrede communicatie grondstoffenstroom pmd/gft

• Start communicatie eerste grondstoffenstroom gemeentebreed

• Gemeentebrede communicatie-acties pmd/gft

Fase 3: gemeentebrede communicatie grondstoffenstroom pmd/gft

• Start communicatie tweede grondstoffenstroom (korter)

• Gemeentebrede communicatie-acties pmd/gft

Fase 4: afronding

• Eventueel afronden met laatste grondstoffenstroom (textiel, oud papier) 

• Evaluatie



Fasering Wijkgerichte Aanpak
Fase 0: voorbereiding 

• Verkenning en inventarisatie kwaliteit grondstoffen gemeenten

• Lokaliseren hotspots vervuiling; identificatie van 2 aandachtwijken

Fase 1: inzicht (1 inzamelronde)

• 0-meting: visuele controle in 2 aandachtwijken 

• Hangkaart met info, wel naledigen

Fase 2: communicatie en dialoog (3 inzamelrondes)

• Ronde 1: visuele controle in 2 aandachtwijken (niet-ledigen, naledigen)

• Communicatie actie: Terugwinnaars en/of dialoogtrajecten 

• Ronde 2: nieuwe interventieronde communicatie

• Communicatie actie, aangevuld met afvalcoaches

Fase 3: controle en handhaving (1 inzamelronde)

• Visuele controle in 2 aandachtwijken

• Inzet handhaving

Fase 4: afronding (1 inzamelronde)

• 1-meting en evaluatie



Samenvatting fasering aanpak

Gemeentebrede

communicatie

Wijkgerichte aanpak

Fase 0 (nov-dec) Voorbereiding communicatie Voorbereiding wijkgericht

Fase 1 (nov-jan) Start communicatie 
Terugwinnaars

0-meting aandachtwijken

Fase 2 (feb-maart) Communicatie 
grondstoffenstroom pmd/gft

Communicatie pmd/gft 
aandachtwijken
• Terugwinnaars
• Afvalcoaches
• Dialoog/inwonersinitiatiev

en

Fase 3 (april) Communicatie 
grondstoffenstroom 
pmd/gft/overig

Toezicht en handhaving 
aandachtwijken

Fase 4 (mei) Eventueel: communicatie 

grondstoffenstroom overig

1-meting en evaluatie



Fase 0: voorbereiding

• Opstellen plan van aanpak per gemeente

• Verkenning kwaliteit grondstoffen: lokaliseren 
vervuiling (routes/wijken) + prioritering 
grondstoffenstromen

• ‘In kaart’ brengen wijken

• Voorbereidingen communicatie Terugwinnaars



Fase 1: Start Terugwinnaars

• Start gemeentebrede communicatie 
Terugwinnaars

• Wijkgericht:
– 0-meting aandachtwijken: Voorlopers! 

– Hangkaart Terugwinnaars met informatie over wat 
niet in de mini-container mag 

– Wel ledigen, ook al zit er vervuiling in (‘wij halen 
zelf de vervuiling er dit keer uit’) 



Fase 2: Start wijkgericht

• Gemeentebrede communicatie pmd

• Wijkgericht: 

– Twee controlerondes aandachtwijken, gevolgd 
door communicatie-acties (dialoog, coaching etc.)

– Niet ledigen: aankondiging alternatief 
aanbiedmoment 2 à 3 dagen later, met andere 
hangkaart bij opnieuw geconstateerde vervuiling



Fase 3: Start toezicht en handhaving

• Gemeentebrede communicatie: tweede 
grondstoffenstroom gft 

• Wijkgericht: 

– Controleronde aandachtwijken

– Niet naledigen, hangkaart

– Toezicht & handhaving

– Nieuw aanbiedmoment



Fase 4: Afronding

• Eventueel: gemeentebrede communicatie 
derde grondstoffenstroom (textiel, oud 
papier) 

• 1-meting: nacontrole, regulier ledigen

• Evaluatie 



Globale planning

Wanneer Wat Opmerkingen

Oktober Plan van aanpak
Akkoord begroting

November –
december 2019

Half november: Start 
gemeentebrede communicatie 
Terugwinnaars

Voorbereiding wijkgerichte aanpak: 
bepalen aandachtwijken 

Met informatie over routes 
van Renewi

Half januari tot 
half februari 2020

Vervolg gemeentebrede
communicatie #Terugwinnaars
algemeen

Start controles aandachtwijken (0-
meting)

Idealiter al in december, 
maar we moeten even 
kijken of dit realistisch is. 

Half februari tot 
half april 2020

Gemeentebrede communicatie 
pmd

Start fase 2 aandachtwijken: 
communicatie

Half april tot half 
mei 2020

Start gemeentebrede communicatie 
gft

Start fase 3 aandachtwijken toezicht 

en handhaving

Mei 2020 Afronding en 1-meting



Kosten*

Out-of-pocket kosten 
gemeentebrede en 
wijkgerichte communicatie

Advertenties, social
advertising, abri’s, posters, 
flyers

€20.000 (twee gemeenten)

Stelpost: extra communicatie 
aandachtwijken

Bv. aanschaf pmd-bankje PM

Afvalcoaches 1 dag, uurtarief €48,00 €800

Stelpost: sorteeranalyses PMD 
in twee aandachtwijken

3 big bags per wijk €5000

Toezicht en handhaving Schatting 32 uur PM

* Kosten voor voorlopers, controles, inzameluren naledigen, 

begeleiding communicatie en beleid is voor rekening ROVA.


