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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over het invoeren van de PMD Sticker (Plastic, metalen 
en drankverpakkingen) 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten om: 
1. in te stemmen met de uitwerking van de motie over verspreiding van de PMD sticker; 

2. de kosten zijnde, € 11.000, te verantwoorden in het 1ste Programmajournaal en ten laste te brengen 

van de Voorziening Afval. 

 
Toelichting 
In de raadsvergadering van 9 november 2021 is op basis van een meerderheid van stemmen een motie 
aangenomen waarin het college wordt opgeroepen om aan alle huishoudens een PMD sticker beschikbaar 
te stellen. 
 
In de motie wordt geconstateerd dat: 

 in onze gemeente veel ingezameld PMD afval wordt afgekeurd; 

 dit aanzienlijke financiële gevolgen heeft;  

 vrachten tot 15% stoorstoffen goedgekeurd worden. Hiervoor ontvangt de gemeente in 2021 een 

vergoeding van €245,- per ton; 

 vrachten met meer dan 35% stoorstoffen afgekeurd en afgevoerd worden naar Twence. De gemeente 

betaalt dan €200,- per ton voor de verbranding; 

 met name door de grote hoeveelheid afgekeurd PMD afval, een verhoging van het vastrecht met €15,- 

(van €90,- naar €105,-) voor onze inwoners wordt voorgesteld in de begroting 2022. 

 
Uitgesproken wordt dat: 

 de inwoners van de gemeente Tubbergen goed hun best doen om het afval te scheiden; 

 er nog steeds twijfel is wat wel of niet in de "oranje" afvalcontainer mag; 

 het beter is om goed gedrag op een positieve manier te stimuleren, dan handhavend op te treden; 

 een sticker ontwikkelen voor de PMD-container met afbeeldingen/woorden wat wel in de PMD-

container mag, goede afvalscheiding kan stimuleren; 

 Daarmee de kosten voor afvalinzameling voor zowel de inwoners als de gemeente verder 

 



teruggedrongen kunnen worden; 

 dit een win-win situatie is voor zowel onze inwoners als de gemeente Tubbergen. 

 
Draagt het college op: 

 de kosten voor afvalinzameling terug te dringen, door het stimuleren van een goede afvalscheiding; 

 dit te doen m.b.v. een sticker voor alle PMD afvalbakken in onze gemeente. (Welk afval mag WEL in 

de oranje PMD-container); 

 Het positieve financiële resultaat dat dit oplevert, in de toekomst te gebruiken om het vastrecht weer te 

verlagen. 

 
Naar aanleiding van deze motie is in samenwerking met ROVA een PMD-sticker met een begeleidende brief 
ontworpen. De sticker en de brief zullen in februari 2022 bij alle huishoudens worden bezorgd. Zowel de 
sticker als brief zijn als bijlage bijgevoegd. 
 
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, mevrouw H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar. Zij zal uw vragen aan 
ons college kenbaar maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 46 en haar e-mailadres is 
h.vanlimbeek@tubbergen.nl 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 

 
 
 
 
  

 

 

de burgemeester 

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

de secretaris 
 

 
 
Ing. J.L.M.Scholten 



Beste bewoners, 

 

Bij deze brief ontvangt u een sticker die u op het deksel van de PMD-container kunt plakken (de container met 

oranje deksel). U kunt de sticker gebruiken als hulpmiddel bij het scheiden van uw PMD (Plastic verpakkingen, 

Metalen verpakkingen en Drankenkartons).  

 

Veel inwoners van onze gemeente doen enthousiast mee met het scheiden van PMD. Dat juichen we natuurlijk 

van harte toe. We zien dat het scheiden van PMD ook nog wel eens mis gaat. Het is soms best lastig om te 

bepalen wat wel en wat niet in de container met oranje deksel hoort. Wij willen het scheiden van PMD 

makkelijker en duidelijker voor u maken met deze handige sticker die u op de container kunt plakken. Als u 

twijfelt of uw afval in de container hoort, volgt u voortaan simpelweg de stappen zoals aangegeven op de 

sticker. Zo zorgen we samen voor goed gescheiden PMD.  

  

Scheiden van PMD is belangrijk 

Scheiden van PMD is om meerdere redenen belangrijk. PMD bevat waardevolle grondstoffen. Door het te 

scheiden van ons restafval, kunnen we de grondstoffen recyclen tot nieuwe producten. Dat is goed voor het 

milieu. Daarnaast kunnen we door het recyclen van grondstoffen de kosten laag houden voor onze gemeente. 

Op dit moment komt het nog regelmatig voor dat er materialen in de PMD-container belanden die daar niet in 

thuis horen. Deze vervuiling kan ervoor zorgen dat vrachten worden afgekeurd. Zo worden onze grondstoffen 

niet gerecycled en krijgen we te maken met hogere kosten. 

 

Terugwinnaars 

Samen gaan we voor een afvalloze samenleving met een zo laag mogelijke afvalstoffenheffing, zoals staat 

beschreven in het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen naar een afvalloos Tubbergen in 2030. De gescheiden 

inzameling van afval en grondstoffen speelt hierbij een belangrijke rol. Daarom zijn we sinds 2020 begonnen 

met de aanpak #Terugwinnaars. Dit project richt zich onder andere op duidelijke voorlichting over 

afvalscheiding. Hier gaan we ook in 2022 mee verder. De verspreiding van deze sticker is onderdeel van deze 

aanpak.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen 

 



Kijk voor meer informatie op terugwinnaars.nl

P Plastic verpakkingen

Plastic flessen  
 Van frisdrank, water  
of afwasmiddel

Plastic schaaltjes 
Van vlees, vis  
en kaas 

Plastic kuipjes  
Van boter, kwark  
en smeersels 

Verpakkingen van 
chemische producten 

zoals spuitbussen,  
make-up en kitkokers.  

Dit is restafval.

Piepschuim zoals 
vulmateriaal. 
Dit is grofvuil.

Medisch afval 
zoals infuus- en 

dialysezakken en 
injectiespuiten.  

Dit is klein  
chemisch afval.

Plastic producten die 
géén verpakking zijn 
zoals speelgoed en 

tuinstoelen.  
Dit is grofvuil.

M Metalen verpakkingen

Aluminium schaaltjes  
van maaltijden, vlees,  
kaas en vis 

Blikken voor  
conserven 
of frisdrank 

Metalen  
flessen  
Van siroop 

D Drankenkartons

  
Frisdrankpakken 
 

Kleine 
drinkpakjes   

Melk-, vla-  
en yoghurt-  
pakken

De verpakking moet leeg zijn

Stop verpakkingen los in de container. Trek folies los van de verpakking en vul de 
verpakking niet met ander materiaal.

Let op: dit mag niet in de pmd-container

Welke verpakkingen mogen er in deze container?

Verpakkingen van plastic, metaal en drankenkartons


