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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over het Overbruggingsvoorstel Plastic, Metalen en 
Drankkartons Twentse gemeenten. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten: 
1. In te stemmen met het voorstel van Nedvang om gedurende de overbruggingsperiode inspanningen te 

verrichten om de vervuiling van verpakkingsafval tegen te gaan en als tegen prestatie een vergoeding 

te ontvangen voor licht vervuild verpakkingsafval; 

2. De raad te informeren met een bijgevoegde raadsbrief. 

 
Toelichting 
Op basis van de Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020 - 2029 (de Ketenovereenkomst) heeft de 
gemeente Tubbergen met ingang van 1 juli 2020 gekozen voor het Bronscheidingsmodel. Daarbij is de 
gemeente verantwoordelijk voor de bron gescheiden inzameling van Plastic, Metalen en Drankkartons 
materiaal, hierna te noemen PMD. De samenstellingseisen zoals neergelegd in het beoordelingsprotocol zijn 
hierbij van toepassing. 
 
Vanaf 1 juli 2020 werd de gemeente Tubbergen geconfronteerd met een forse toename van afkeur van het 
ingezamelde PMD. Reden daarvoor is dat er sprake is van meer dan 15% stoorstoffen in het ingezamelde 
PMD. Dat had tot gevolg dat het ingezamelde PMD vervolgens ter verbranding werd afgevoerd naar Twence. 
Gevolg daarvan is dat 70 % van de vrachten wel goed te recyclen PMD bevat dat ook werd verbrand. Dat 
strookt niet met de landelijke doelstelling om zoveel mogelijk grondstoffen terug te brengen in de keten. 
 
Naast het verbranden van het afgekeurde PMD, waarvoor € 165 per ton moet worden betaald, lopen we ook 
de inzamelvergoeding van € 245 per ton mis. Dat heeft tot gevolg dat de gemeente met een forse 
kostenpost wordt opgezadeld. 
 
Gelet op het voorgaande is een bestuurlijke werkgroep van de Twentse gemeenten met Nedvang BV in 
gesprek gegaan om tot een tussenoplossing te komen, gelet op de vervuilingsproblematiek welke bij de 
Twentse gemeenten is geconstateerd. Resultaat hiervan is dat partijen hebben afgesproken dat aan de 
Twentse Gemeenten onder de voorwaarden zoals neergelegd in deze brief een overbruggingsperiode (de 
Overbruggingsperiode) wordt geboden. 
 
  

 



De Overbruggingsperiode is bedoeld om de inzamelprestaties van de Twentse Gemeenten te verbeteren en 
in het bijzonder het aandeel Vervuiling in het ingezamelde materiaal te verlagen. Tenminste zodanig dat deze 
aansluiten op het landelijke afsprakenkader met maximaal 15% Vervuiling in het ingezamelde materiaal. 
 
Door middel van het bijgevoegde overbruggingsvoorstel worden de afspraken met betrekking tot de 
Overbruggingsperiode vastgelegd. Het bepaalde in deze brief geldt uitsluitend voor de duur van de 
Overbruggingsperiode als wijziging en/of aanvulling op het bepaalde in de Ketenovereenkomst en de 
Deelnemersovereenkomst en maakt daarvan een onlosmakelijk onderdeel uit.  
 
Eén van de afspraken is dat de gemeente Tubbergen een verbeterplan c.q. een Plan van aanpak opstelt. Dit 
Plan van aanpak, waarover uw raad op 3 november is geïnformeerd aan de hand van raadsbrief 57, wordt in 
combinatie met het project #Terugwinnaars inmiddels als zodanig uitgevoerd. Dat heeft er toe geleid dat wij 
in het eerste kwartaal van 2021 geen afkeur meer van vrachten PMD hebben gehad. 
 
De gemaakte afspraken houden concreet in dat wij naast het opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak 
de volgende vergoedingen krijgen: 

 bij een vervuilingsgraad van maximaal 15% ontvangen we in 2021 een vergoeding van € 245 per ton; 

 bij een vervuilingsgraad tussen de 15% en 35% ontvangen we een inzamelvergoeding van € 130 per 

ton; 

 bij een vervuilingsgraad van meer dan dan 35% volgt afkeur en verbranding bij Twence. 

 
De verwachting is dat de vastgelegde en aanvullende afspraken ook na 1 juli 2021 (de overbruggingsperiode) 
een vervolg krijgen. De verwachting is dat deze afspraken leiden tot lagere kosten en meer grondstoffen uit 
afval.  
 
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 burgemeester 

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

de secretaris 
 

 
 
 
 
 
 
Ing. J.L.M.Scholten 
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Overbruggingsvoorstel PMD Twentse gemeenten

Geochi College,

Op bosis von de Ketenovereenkomsï Verpokkingen 2020 - 2029 (de Kelenovereenkomsl) heeft uw
gemeente met ingong von 1 juli 2020 gekozen voor het Bronscheidingsmodel woorb'rj uw gemeente de
verontwoordelijkheid heefi voor de brongescheiden inzomeling von PMD-moteriool conform de
somensïellingseisen zools neergelegd in het beoordelingsprotocol (B'ljloge ll bij de Ketenovereenkomst)
(het Beoordelingsprolocol). Ter uitvoering von voornoemde verontwoordelijkheid is uw gemeente met
Nedvong een deelnemersovereenkomst (Deelnemersovereenkomsl) oongegoon.

Op bosis von hei Beoordelingsprolocol is een vervuiling (de Vervuiling) von PMD-moteriool von moximool
15% toegestoon. Nedvong heeft geconstoteerd dot uw gemeenïe in de ofgelopen periode PMD-

moteriool bij de Op- en Oversloglocoïie te Hengelo oonlevert met een hogere slruclurele Vervuiling. Als

gevolg von dit teveel oon Vervuiling is een groot gedeelte von het door uw gemeente oongeleverde
PMD-moteriool ofgekeurd bij de Op- en Oversloglocotie. Dit is nief bevorderlijk voor heÍ streven noor een
circuloire economie voor verpokkingen.

Gelet op het voorgoonde is uw gemeente tezomen meï een oonlol gemeenïen uit uw regio (de Twenlse
Gemeenlen) met Nedvong in gesprek gegoon om lot een tussenoplossing te komen, gelet op de
uitzonderlijke vervuilingsproblemotiek welke b'rj de Twentse gemeenten is geconstoteerd. Resulloot
hiervon is dot porÍijen hebben ofgesproken dot oon de Twentse Gemeenïen onder de voorwoorden
zools neergelegd in deze brief een overbruggingsperiode (de Overbruggingsperiode) wordt geboden.
De Overbruggingsperiode is bedoeld om de inzomelprestoties von de Twentse Gemeenten te verbeteren

- en in het biizonder het oondeel Vervuiling in het ingezomelde moteriool le verlogen - lenminsie zodonig
dot deze oonsluiïen op het londelijke ofsprokenkoder met moximool I5% Vervuiling in hei ingezomelde
moteriool.

Door middel von het hieronder in deze brief bepoolde, leggen we de ofsproken met betrekking tot de
Overbruggingsperiode vost. Het bepoolde in deze brief geldt uitsluitend voor de duur von de
Overbruggingsperiode ols wijziging en/of oonvulling op heÍ bepoolde in de Ketenovereenkomst en de
Deelnemersovereenkomst en mookt doorvon een onlosmokelijk onderdeel uit. Heï bepoolde in deze
brief prevoleert in gevol von strijdigheid boven het bepoolde in de Ketenovereenkomst en de
Deelnemersovereenkomst.

kenmerk

BL/NVt 73.2t.t2



G
nedvonG b.v.

Plon von Aonpok

l. Uw gemeenle slelt een plon von oonpok (Plon von Aonpok) op en legt dit oon Nedvong voor

2. Het Plon von Aonpok dient in ieder gevol de volgende onderdelen le bevotten:

2. I een onderbouwde onolyse woorom uw gemeente structureel PMD-moteriool oonlevert met

een hogere Vervuiling don op bosis von heï Beoordelingsprotocol is toegesloon;

2.2 eenplonvonoonpokvoordeperiodevonof lónovember2020tol 1juli2021 omlekomen
tot een zodonige verloging von het oonlol stoorstromen Type I en Type ll in het door uw

gemeenle ler occepïotie bij de Op- en Oversloglocotie oongeboden PMD-moteriool dot dit

ingezomelde PMD-moteriool voldoel oon de occeptotievoorwoorden uit het

Beoordelingsprotocol;

2.3 concrete meetbore milestones ten oonzien von de vermindering von de Vervuiling wooronder

ïenminste een over de eersie twee weken von opril 2021 1e reoliseren concrete meetbore

vermindering von de Vervuiling;

2.4 een beschrijving von binnen uw gemeente door le voeren w'rjzingen om le komen lot een

moximole Vervuiling von l5% von door uw gemeente oon te leveren PMD-moteriool conform

het Beoordelingsprotocol;

3. Nedvong beoordeelt het Plon von Aonpok no ontvongsl doorvon. Bij onvoldoende concrele

mooïregelen in het lichl von het bepoolde in olineo 2 behoudt Nedvong zich het rechl voor om of
te zien von inwerkinglreding von de Overbruggingsperiode zools hieronder weergegeven onder

olineo's 4 tot en met 9 ten oonzien von uw gemeente in welk gevol het bepoolde in de

Ketenovereenkomst en de Deelnemersovereenkomst (en doormee het Beoordelingsprolocol) len

oonzien uw gemeente onverkort blijft gelden. Nedvong is don onder meer gerechiigd het door uw

gemeenïe ïer occeplotie oongeboden PMD-moteriool le weigeren indien de londelijke norm von

I 5% Vervuiling wordt overschreden.

Overbruggingsperiode

4. B'rj oonvoording von het Plon von Aonpok door Nedvong gelden de volgende ofsproken tussen

portijen ïen oonzien von de Overbruggingsperiode.

5. De Overbruggingsperiode geldt von ló november 20201o1 | juli202). Per I juli202l komen de in deze

brief neergelegde ofsproken von rechtswege le vervollen en gelden de Kelenovereenkomsl en de

Deelnemersovereenkomst (en doormee het Beoordelingsprotocol) onverkort. Voorofgoond oon dit

moment treden Nedvong en uw gemeente in overleg over eventuele vervolgofsproken.

Acceptotie

6. Gedurende de Overbruggingsperiode gelden ten oonzien von uw gemeente de volgende

ofsproken meï betrekking tot de occeptotie von door uw gemeente oongeleverd PMD-moïeriool bij

de Op- en Oversloglocolie (de Acceptont):
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ó. 1 PMD-moteriool wooryon op bosis von het Beoordellngsprolocol door de Acceptont wordt
vostgesield dot dit stoorstoffen Type I bevot, wordl ofgekeurd en komt niet in oonmerking
voor een vergoeding en verdere verwerking overeenkomsiig het bepoolde in de
Ketenovereenkomst.

ó.2 PMD-moteriool ïen oonzien wooryon op bosis von hel Beoordelingsprotocol door de
Acceplont wordl vostgesteld dot dii geen sïoorstoffen Type 1 olsmede minder don l5%

stoorsïotfen lype 2 bevot, wordt geoccepteerd en komt in oonmerking voor een vergoeding
en verdere verwerking overeenkomstig het bepoolde in de Ketenovereenkomst.

ó.3 PMD-moïeriool wooryon op bosis von hel Beoordelingsprotocol door de Acceptont wordt
vostgesteld dot dit geen sloorstoffen Type |, olsmede l5 gewichtsprocent of meer moor
minder don 35 gewichïsprocent stoorstoffen Type 2 bevot, wordt geoccepteerd voor verdere
verwerking en recycling. Nedvong zol zich insponnen om ondonks de vervuiling in het PMD-

moteriool zo veel mogel'ljk recycling te bewerkstelligen, woorbij de kosten voor de Posl-

collection octivileiten (zools ironsport, sortering, ihermische verwerking en recycling) von het
PMD-moteriool ols bedoeld in de vorige volzin, voor rekening komen von Nedvong.

ó.4 PMD-moteriool wooryon op bosis von het Beoordelingsprotocol door de Accepïont wordt
vostgesteld doï dit 35 gewichtsprocent of meer stoorstoffen Type 2 bevol, wordl ofgekeurd en
komt niet in oonmerking voor een vergoeding en verdere verwerking. Afkeur ols bedoeld in
de vorige volzin is onherroepelijk en ter vrije discretie von Nedvong, en len oonzien von deze
ofkeur geldi geen chollenge of bezwoormogel'rjkheid voor uw gemeente.

7. Gedurende de Overbruggingsperiode kon er moondel'rjks een door Nedvong uit te voeren evoluolie
plootsvinden von de hierboven onder olineo ó vermelde ofsproken, olsmede zol eind opril 2021 een
door Nedvong uiï te voeren evoluolie ploolsvinden von de over de eerste twee weken von opril 2021

door de gemeente te reoliseren vermindering von de Vervuiling ols opgenomen in het Plon von
Aonpok. Onderdeel von deze evoluoties vormt steeds hel Plon von Aonpok woorbij Nedvong
oordeelt of uw gemeente t'tjdig olle in het Plon von Aonpok genoemde milestones hoolt. Bij het
onvoldoende reoliseren door uw gemeente von de in het plon vooziene mootregelen kon Nedvong
de ofsproken zools weergegeven in deze brief direct beëindigen zonder gehouden te zijn de schode
of koslen von uw gemeente ols gevolg von deze beëindiging oon uw gemeente te vergoeden. No
een beëindiging door Nedvong ols genoemd in de vorige volzin gelden ten oonzien von uw
gemeente de Ketenovereenkomst en de Deelnemersovereenkomsl (en doormee het
Beoordelin gsproïocol) onverkort.

8. Uw gemeente zol Nedvong moondelijks von olle benodigde schriftelijke informotie voozien ieneinde
de hierboven in olineo 7 genoemde evoluotie te kunnen uitvoeren. Nedvong zol uw gemeente
desgevroogd von relevonle informotie voozien in heï koder von de uitvoering von de in deze brief
voslgelegde ofsproken.

Vergoedingen

Gedurende de Overbruggingsperiode kon uw gemeenle oonsprook moken op de volgende
vergoedingen.

9.1 PMD-moteriool ols genoemd onder olineo's ó..l en ó.4 komen niet voor een vergoeding in

oonmerking.

9
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9.2 geoccepteerd PMD-moteriool ols genoemd onder olineo ó.2 komt in oonmerking voor een

vergoeding overeenkomstig het bepoolde in de Ketenovereenkomst.

9.3 geoccepteerd PMD-moteriool ols genoemd onder olineo ó.3 wordt in ofwijking von het

bepoolde in de Ketenovereenkomst vergoed legen een exclusief gedurende de

Overbruggingsperiode geldende inzomelvergoeding von € 100,- per lon PMD-moteriool, te

verhogen mel een bijdroge von € 30,- per lon PMD-moteriool voor de koslen von uw

gemeente ter uilvoering von hel Plon von Aonpok. Over de uitvoering von het Plon von

Aonpok legt uw gemeente ochterof verontwoording of oon Nedvong. Uw gemeente is in dit

koder gehouden om op eerste vezoek von Nedvong olle ter beoordeling hiervon relevonte

informotie te verstrekken.

Overig

10. No ondertekening door uw gemeenïe von deze brief voor okkoord kon bevoorscholting oon uw

gemeente plootsvinden ten oonzien von de onder olineo 9.3 genoemde vergoedingsbedrogen,

onverminderd heï bepoolde onder olineo 3.

Ten oonzien von de betoling von vergoedingen woor uw gemeenle oonsprook op kon moken geldl -
los von de ofsproken in deze brief - hei bepoolde in het meest recenÍe Uitvoerings- en

Moniloringsprotocol.

We goon er - mede op bosis von de gesprekken in de ofgelopen weken - von uit dot port'tien erin kunnen

slogen een oplossing te vinden voor de problemotiek omtrent de Vervuiling. We kijken uit noor een

prettige uitvoering von de Overbruggingsperiode die voldoet oon ieders verwochtingen.

U ontvongt deze brief in iweevoud. We vezoeken u een kopie von deze brief voor okkoord ondertekend

oon ons le retourneren.

Met groet Voor okkoord gemeente Tubbergen,
(Hondlekening)

Directeur

Noom:

Funciie:

Kenmerk: BL/NV I 73.21 .12
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uw kenmerk

onderwerp
Overbruggingsvoorstel PMD Twentse gemeenien

Geocht College,

Op bosis von de Ketenovereenkomst Verpokkingen2020-2029 (de Ketenovereenkomsl) heeft uw
gemeente met ingong von 1 juli 2020 gekozen voor het Bronscheidingsmodel woorbij uw gemeente de
verontwoordel'tjkheid heett voor de brongescheiden inzomeling von PMD-moteriool conform de
somenstellingseisen zools neergelegd in het beoordelingsprotocol (B'rjloge ll bij de Ketenovereenkomst)
(het Beoordelingsprolocol). Ter uitvoering von voornoemde verontwoordelijkheid is uw gemeente met
Nedvong een deelnemersovereenkomst (Deelnemersovereenkomsl) oongegoon.

Op bosis von het Beoordelingsproïocol is een vervuiling (de Vervuiling) von PMD-moteriool von moximool
l5% toegestoon. Nedvong heeft geconstoieerd dot uw gemeente in de ofgelopen periode PMD-

moteriool bij de Op- en Oversloglocotie le Hengelo oonlevert met een hogere sïructurele Vervuiling. Als

gevolg von dit teveel oon Vervuiling is een groot gedeelte von het door uw gemeente oongeleverde
PMD-moteriool ofgekeurd bij de Op- en Oversloglocotie. Dit is niet bevorderl'rjk voor hel sireven noor een
circuloire economie voor verpokkingen.

Gelet op het voorgoonde is uw gemeente lezomen met een oonïol gemeenten uil uw regio (de Twenlse
Gemeenlen) meï Nedvong in gesprek gegoon om tot een tussenoplossing ie komen, geleï op de
uitzonderlijke vervuilingsproblemotiek welke bij de Twentse gemeenten is geconstoteerd. Resultoot
hiervon is doï port'tjen hebben ofgesproken dot oon de Twentse Gemeenten onder de voorwoorden
zools neergelegd in deze brief een overbruggingsperiode (de Overbruggingsperiode) wordt geboden.
De Overbruggingsperiode is bedoeld om de inzomelprestoties von de Twentse Gemeenien te verbeteren

- en in het b'tjzonder het oondeel Vervuiling in het ingezomelde moteriool te verlogen - tenminste zodonig
dot deze oonsluiten op het londel'rjke ofsprokenkoder met moximool l5% Vervuiling in het ingezomelde
moteriool.

Door middel von het hieronder in deze brief bepoolde, leggen we de ofsproken met betrekking tot de
Overbruggingsperiode vost. Heï bepoolde in deze brief geldt uitsluiÍend voor de duur von de
Overbruggingsperiode ols wijziging en/of oonvulling op het bepoolde in de Ketenovereenkomsï en de
Deelnemersovereenkomst en mookt doorvon een onlosmokelijk onderdeel uit. Het bepoolde in deze
brief prevoleert in gevol von strijdigheid boven het bepoolde in de Keïenovereenkomsl en de
Deelnemersovereenkomst.

kenmerk
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Plon von Aonpok

l. Uw gemeente stelt een plon von oonpok (Plon von Aonpok) op en legt dit oon Nedvong voor

2. Het Plon von Aonpok dient in ieder gevol de volgende onderdelen te bevotten:

2. I een onderbouwde onolyse woorom uw gemeente struciureel PMD-moteriool oonlevert met

een hogere Vervuiling don op bosis von hel Beoordelingsproïocol is Íoegestoon;

2.2 eenplonvonoonpokvoordeperiodevonof lónovember2020 lot1juli2021 omtekomen
Íot een zodonige verloging von het oonlol stoorstromen Type I en Type ll in hel door uw

gemeente ler occeptotie b'rj de Op- en Oversloglocotie oongeboden PMD-moteriool dot dit

ingezomelde PMD-moteriool voldoet oon de occepïotievoorwoorden uit het

Beoordelingsprotocol;

2.3 concrete meetbore milestones len oonzien von de vermindering von de Venvuiling wooronder

Íenminsïe een over de eersie twee weken von opril 2021 le reoliseren concrete meetbore

vermindering von de Vervuiling;

2.4 een beschrijving von binnen uw gemeenle door ïe voeren w'rjzingen om te komen toï een

moximole Vervuiling von 15% von door uw gemeente oon te leveren PMD-moïeriool conform

het Beoordelingsprotocol;

Nedvong beoordeelt het Plon von Aonpok no ontvongsl doorvon. B'tj onvoldoende concreie

mootregelen in het licht von hei bepoolde in olineo 2 behoudt Nedvong zich hel recht voor om of

le zien von inwerkingireding von de Overbruggingsperiode zools hieronder weergegeven onder

olineo's 4 ïot en met 9 Íen oonzien von uw gemeente in welk gevol hel bepoolde in de

Ketenovereenkomsl en de Deelnemersovereenkomst (en doormee het Beoordelingsprotocol) ten

oonzien uw gemeenïe onverkort blijft gelden. Nedvong is don onder meer gerechtigd het door uw

gemeenïe ter occeptotie oongeboden PMD-moteriool te weigeren indien de londelijke norm von

l5% Vervuiling wordt overschreden.

Overbruggingsperiode

B'rj oonvoording von het Plon von Aonpok door Nedvong gelden de volgende ofsproken lussen

port'rjen ten oonzien von de Overbruggingsperiode.

5. De Overbruggingsperiode geldt von ló november 2020tot 1 jvli2O2l. Per I juli 2021 komen de in deze

brief neergelegde ofsproken von rechtswege te vervollen en gelden de Ketenovereenkomst en de

Deelnemersovereenkomst {en doormee het Beoordelingsprotocol) onverkort. Voorofgoond oon dit

moment lreden Nedvong en uw gemeente in overleg over eventuele vervolgofsproken.

Acceptotie

Gedurende de Overbruggingsperiode gelden ten oonzien von uw gemeente de volgende

ofsproken met betrekking ïot de occeptolie von door uw gemeente oongeleverd PMD-moteriool bij

de Op- en Oversloglocolie (de Acceptont):

4
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7

ó.,l PMD-moieriool wooryon op bosis von het Beoordelingsprotocol door de Accepïont wordl
voslgesteld dot dil sloorstoffen Type 1 bevot, wordt ofgekeurd en komt niel in oonmerking
voor een vergoeding en verdere verwerking overeenkomstig het bepoolde in de
Ketenovereenkomst.

6.2 PMD-moteriool len oonzien wooryon op bosis von hel Beoordelingsprotocol door de
Acceptonl wordl vosïgesleld dot dit geen stoorstolfen Type I olsmede minder don l5%

stoorstoffen lype 2 bevot, wordl geoccepteerd en komt in oonmerking voor een vergoeding
en verdere verwerking overeenkomslig het bepoolde in de Ketenovereenkomsl.

ó.3 PMD-moleriool wooryon op bosis von hei Beoordelingsprotocol door de AcceptonÍ wordt
vostgesteld dot dit geen stoorstoffen Type l, olsmede I5 gewichtsprocent of meer moor
minder don 35 gewichlsprocent stoorstolfen Type 2 bevot, wordt geoccepteerd voor verdere
verwerking en recycling. Nedvong zol zich insponnen om ondonks de vervuiling in hei PMD-

moteriool zo veel mogelijk recycling le bewerksïelligen, woorbij de kosten voor de Post-

collection octiviteiten (zools tronsport, sortering, thermische verwerking en recycling) von het
PMD-moïeriool ols bedoeld in de vorige volzin, voor rekening komen von Nedvong.

ó.4 PMD-moieriool woorvon op bosis von het Beoordelingsprolocol door de Accepïont wordl
vostgesteld dot dil 35 gewichtsprocenl of meer stoorstoffen Iype 2 bevot, wordt ofgekeurd en
komt niet in oonmerking voor een vergoeding en verdere verwerking. Afkeur ols bedoeld in
de vorige volzin is onherroepelijk en ter vrije discretie von Nedvong, en ten oonzien von deze
ofkeur geldt geen chollenge of bezwoormogelijkheid voor uw gemeente.

Gedurende de Overbruggingsperiode kon er moondelijks een door Nedvong uit le voeren evoluoiie
plootsvinden von de hierboven onder olineo ó vermelde ofsproken, olsmede zol eind opril 2021 een
door Nedvong uit te voeren evoluotie plootsvinden von de over de eerste twee weken von opril 2021

door de gemeenle te reoliseren vermindering von de Vervuiling ols opgenomen in heï Plon von
Aonpok. Onderdeel von deze evoluoties vormt steeds het Plon von Aonpok woorbij Nedvong
oordeell of uw gemeente tijdig olle in het Plon von Aonpok genoemde milestones hoolt. Bij het
onvoldoende reoliseren door uw gemeente von de in het plon vooziene mootregelen kon Nedvong
de ofsproken zools weergegeven in deze brief direct beëindigen zonder gehouden te zijn de schode
of kosten von uw gemeente ols gevolg von deze beëindiging oon uw gemeenïe te vergoeden. No

een beëindiging door Nedvong ols genoemd in de vorige volzin gelden ten oonzien von uw
gemeenïe de Ketenovereenkomst en de Deelnemersovereenkomst (en doormee het
Beoordelingsprotocol) onverkort.

8. Uw gemeente zol Nedvong moondelijks von olle benodigde schriftelijke informotie voozien teneinde
de hierboven in olineo 7 genoemde evoluolie te kunnen uitvoeren. Nedvong zol uw gemeente
desgevroogd von relevonte informotie voozien in het koder von de uitvoering von de in deze brief
vosigelegde ofsproken.

Vergoedingen

9. Gedurende de Overbruggingsperiode kon uw gemeente oonsprook moken op de volgende
vergoedingen.

9.,l PMD-moteriool ols genoemd onder olineo's ó..l en ó.4 komen nieï voor een vergoeding in

oonmerking.
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9.2 geoccepteerd PMD-moleriool ols genoemd onder olineo ó.2 komt in oonmerking voor een

vergoeding overeenkomstig het bepoolde in de Ketenovereenkomst.

9.3 geoccepïeerd PMD-moleriool ols genoemd onder olineo ó.3 wordÍ in ofw'tjking von het

bepoolde in de Kelenovereenkomsl vergoed tegen een exclusief gedurende de

Overbruggingsperiode geldende inzomelvergoeding von € 100,- per ton PMD-moteriool, Íe

verhogen met een bijdroge von € 30,- per ton PMD-moteriool voor de koslen von uw

gemeente ler uitvoering von hei PIon von Aonpok. Over de uitvoering von het Plon von

Aonpok legi uw gemeente ochierof verontwoording of oon Nedvong. Uw gemeente is in dit

koder gehouden om op eerste vezoek von Nedvong olle ler beoordeling hiervon relevonle

informotie 1e verstrekken.

Overig

10. No onderlekening door uw gemeente von deze brief voor okkoord kon bevoorschotting oon uw
gemeente plootsvinden ten oonzien von de onder olineo 9.3 genoemde vergoedingsbedrogen,

onverminderd het bepoolde onder olineo 3.

Ten oonzien von de betoling von vergoedingen woor uw gemeente oonsprook op kon moken geldl -
los von de ofsproken in deze brief - het bepoolde in het meest recente Uilvoerings- en

Monitoringsprotocol.

We goon er - mede op bosis von de gesprekken in de ofgelopen weken - von uit dot portijen erin kunnen

slogen een oplossing te vinden voor de problemotiek omlrenï de Vervuiling. We kijken uiï noor een
prettige uitvoering von de Overbruggingsperiode die voldoet oon ieders verwochiingen.

U ontvongl deze brief in tweevoud. We veaoeken u een kople von deze brief voor okkoord ondertekend

oon ons te retourneren.

Met v Voor okkoord gemeenle Tubbergen,
(Hondtekening)

Bio Noom:

Funcïie
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