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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze vergadering van 17 december 2019 hebben wij het navolgende onderwerp besproken: 
 
Inzameling Oud Papier en karton 
 
Ons besluit 
Wij hebben in die vergadering besloten: 
1. tot het continueren van de inzameling oud papier en karton door de verenigingen; 
2. de marktprijs oud papier en karton, aan te vullen tot € 60 per ton en deze aanvulling te dekken uit de 
voorziening Afval; 
3. de inzameling jaarlijks te evalueren ten behoeve van een mogelijke bijstelling; 
4. nieuwe contracten af te sluiten met de verenigingen; 
 
Toelichting 
Het huidige Oud Papier&Karton (OPK)-contract loopt tot 31 december 2019 en is destijds gegund aan 
Dusseldorp bv (nu: Remondis bv). Voor de afloop van het huidige contract moest een nieuw contract via 
Europese aanbesteding worden afgesloten. Daarvoor is Twence opnieuw benaderd om op te treden als 
aanbestedende dienst. Wij hebben gemeend om, gelet op de goede ervaringen met Twence binnen het 
huidige contract, om hen op te dragen, te machtigen en te mandateren om de aanbesteding voor te bereiden 
en in de markt te zetten. Uiteindelijk is de inzameling en verwerking van oud papier en karton opnieuw 
gegund aan Remondis. Remondis was de enige inschrijver. Het nieuwe contract heeft een looptijd van 3 jaar 
tot 31 december 2022 waarna het nog twee maal met twee optiejaren verlengd kan worden. 
 
Zoals al langer bekend staat de prijs voor OPK sterk onder druk. Dat heeft er in geresulteerd dat Remondis 
in tegenstelling tot het vorige contract met een garantieprijs van € 57,7 per ton (afgerond € 60) nu in het 
nieuwe contract een garantieprijs aanbiedt van € 29,45 per ton (afgerond € 30). De containerkosten, zijnde € 
137,38, worden verrekend met de vergoedingen voor het ingezamelde OPK. 
 
De vraag die zich nu voordoet is hoe nu verder, waarbij een aantal opties mogelijk zijn, namelijk: 
1. zelf, in samenwerking met ROVA, de inzameling organiseren door huis-aan-huis in te zamelen en het af te 
leveren bij de overslaglocatie van Remondis, dan wel het realiseren van brengvoorzieningen (ondergronds) 
in de kernen. 
2. de inzameling zoals nu te doen gebruikelijk door de verenigingen voort te zetten met de geboden 
garantieprijs van € 29,45 per ton (afgerond € 30); 
3. de inzameling zoals nu te doen gebruikelijk door de verenigingen voort te zetten met de huidige 
garantieprijs van € 60 per ton, met een jaarlijkse evaluatie voor een mogelijke bijstelling. 
4. de huishoudens de mogelijkheid bieden voor een papiercontainer aan huis (op vrijwillige basis), maar dat 

 



verenigingen ook door mogen gaan op de huidige manier tegen de huidige marktprijs. 
 
Voor- en nadelen van de genoemde opties 
Ad. 1 Door zelf de inzameling ter hand te nemen zouden we voor de inzameling een huis-aan-huis 
systematiek of het realiseren van centrale ondergrondse containers in de kernen op moeten zetten. Voordeel 
daarbij is dat we de vergoedingen voor het oud papier en karton rechtstreeks ontvangen. De vraag is echter 
wel of, gelet op de marktprijs oud papier, de kosten opwegen tegen de opbrengsten. Daarnaast is het de 
vraag of alle huishoudens zitten te wachten op een vierde container aan huis. Een ander nadeel is dat wij de 
verenigingen een afbouwregeling moeten bieden voor de extra inkomsten die ze zullen gaan missen. Mocht 
voor deze optie worden gekozen dan zullen de kapitaallasten opgenomen moeten worden in de 
afvalstoffenheffing. Dat betekent dat deze fors verhoogd moet worden. 
 
Ad. 2 Door de inzameling van oud papier en karton zoals te doen gebruikelijk te laten verzorgen door de 
verenigingen tegen de geboden garantieprijs van € 30 per ton na aftrek containerkosten, heeft als voordeel 
dat wij geen extra huis-aan-huis inzameling met containers hoeven te starten. Het nadeel is dat na aftrek van 
de containerkosten er weinig overblijft voor de verenigingen. Dat zou tot gevolg kunnen hebben dat 
verenigingen niet langer bereid zijn om het OPK in te zamelen. Dat betekent dat wij het zelf weer moeten 
organiseren met de hoge kosten die dat met zich meebrengt. 
 
Ad. 3 Door de inzameling van OPK zoals te doen gebruikelijk te laten verzorgen door de verenigingen tegen 
een garantieprijs door de gemeente van € 60 per ton na aftrek containerkosten, heeft als voordeel dat wij 
geen extra huis-aan-huis inzameling met containers hoeven te starten. Het nadeel hiervan is dat bij een 
dalende marktprijs van OPK wij als gemeente een nabetaling aan de verenigingen moeten doen vanuit de 
voorziening Afval. 
 
Ad. 4 Door huishoudens de mogelijkheid bieden voor een papiercontainer aan huis (op vrijwillige basis), 
maar dat verenigingen ook door mogen gaan op de huidige manier tegen de huidige marktprijs betekent dat 
de verenigingen die maar een paar kilo inzamelen er snel mee zullen stoppen. Daardoor blijven er nog een 
paar grote inzamelaars over. Dat betekent dat wij naast de inzameling door een aantal verenigingen nog een 
extra inzameling van papiercontainers aan huis moeten opzetten. De extra kapitaallasten zullen dan 
meegenomen moeten worden in de Afvalstoffenheffing. 
 
Besluit 
De inzameling van het OPK wordt tot op heden binnen de gemeente Tubbergen naar tevredenheid verzorgd 
door de verenigingen. Zij krijgen de vergoedingen voor het OPK na aftrek van de containerkosten 
rechtstreeks uitbetaald. Om de continuïteit van de papierinzameling te waarborgen hebben we besloten om 
met de verenigingen contractueel nieuwe afspraken te maken waarin de marktprijs oud papier en karton 
wordt aangevuld tot € 60 per ton. Deze regeling dient jaarlijks geëvalueerd te worden aan de hand van de 
ontwikkelingen in de papiermarkt. 
 
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 


