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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over Tussenevaluatie inzameling Plastic, Metalen en 
Drankkartons 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten: 
1.          In te stemmen met Tussenevaluatie 2021 ‘Plan van aanpak acties ter vermindering van afkeur 
plastic, metalen en drankkartons in Dinkelland en Tubbergen’ januari tot en met juni 2021; 
2.          Uw raad te informeren aan de hand van deze raadsbrief. 
 
Toelichting 
De gemeente Tubbergen wordt sinds 1 juli 2020 geconfronteerd met aanzienlijke afkeur van het 
ingezamelde PMD (plastic, metalen en drankkartons), met aanzienlijke financiële gevolgen. Om die reden is 
in oktober 2020, in samenwerking met ROVA, een plan van aanpak opgesteld om de hoeveelheid afkeur van 
het pmd te verminderen. 
Op 5 november 2020 hebben wij uw raad aan de hand van raadsbrief nummer 57 de memo Ontwikkelingen 
inzameling Plastic Metalen en Drankkartons en met het Plan van aanpak verbetering kwaliteit Plastic 
Metalen en Drankkartons doen toekomen. Daarin is tevens aangegeven dat wij een tussenevaluatie zouden 
doen van de acties die zijn ondernomen om de kwaliteit van het ingezamelde Plastic, Metalen en 
Drankkartons, PMD, te verbeteren.  
 
Kern plan van aanpak 
De doelstelling het plan van aanpak is tweeledig: 
1)   de kwaliteit van het ingezamelde PMD zodanig te verbeteren dat de vervuiling door stoorstoffen binnen 
de maximale vervuilingsgraad van 15% komt zoals bedoeld in het Beoordelingsprotocol PMD opgesteld door 
de VNG, Nederlandse Vereniging van Reinigings- en afvalverwijderings Deskundigen, hierna te noemen 
NVRD, Afvalfonds Verpakkingen en Nedvang. 
2)   het in overleg met de Nedvang BV (voorheen Nedvang en VPKT) afspraken maken over het op een 
juiste wijze uitvoeren van het Beoordelingsprotocol PMD. 
Om deze doelen te realiseren zijn de volgende actielijnen in het plan van aanpak uitgezet, namelijk: 
-      Actielijn 1:   vervolg aanpak #Terugwinnaars 
-      Actielijn 2:   aanpassingen inzameling (ROVA/Renewi) 
-      Actielijn 3:   onderzoeken mogelijkheden betere voorsortering en deelafkeur 
-      Actielijn 4:   onderzoeken juridische mogelijkheden afdwingen uitvoering gehele beoordelingsprotocol 
door SUEZ 

 



 
Opzet monitor 
Deze tweede tussenevaluatie brengt in beeld wat de ondernomen stappen zijn per actielijn (deel A) en geeft 
een indicatie van de eerste resultaten en effecten, hoofdzakelijk op de afkeur, inclusief financiële 
consequenties (deel B). Uit de tussenevaluatie blijkt dat de meeste stoorstoffen in het PMD bestaan uit 
etenswaren, harde kunststoffen, luiers en piepschuim. 
 
Over de inhoudelijke voortgang van de vier actielijnen wordt verwezen naar de bijgevoegde Tussenevaluatie 
2021 ‘Plan van aanpak acties ter vermindering van afkeur plastic, metalen en drankkartons in Dinkelland en 
Tubbergen’, januari tot en met juni 2021. 
 
Motie algemene ledenvergadering VNG 
De Twentse gemeenten hebben tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse 
gemeenten op 16 juni een motie Voorkomen massale afkeur van verpakkingsafval ingediend (zie Bijlage). 
Met deze motie roepen de Twentse gemeenten het VNG-bestuur op om in gesprekken met partijen over de 
inzameling en verwerking van pmd te sturen op het correct toepassen van het Beoordelingsprotocol evenals 
het verplichten dat producenten op verpakkingen aangeven bij welke afvalstroom deze hoort. In de ogen van 
de gemeenten ligt een groot deel van de verantwoordelijkheid voor het goed verwerken en recyclen van 
verpakkingsafval bij producenten. Deze gezamenlijk Twentse motie heeft veel aandacht gehad tijdens het 
VNG Congres. De is motie aangehouden tot het najaar. Mede naar aanleiding van deze motie hebben we op 
basis van intensief overleg tussen Nedvang BV en de bestuurlijke Twentse werkgroep in ieder geval kunnen 
bereiken dat de overbruggingsperiode voor de tussencategorie, 15 % - 35 %, is verlengd tot 1 januari 2022. 
Hierbij zal de focus op kwaliteitsverbetering moeten liggen. Daarbij wordt vooral ingezet op: 
•      Het voortzetten van werkende acties; 
•      Onderzoeken wat de sorteermogelijkheden zijn voor de >35% categorie; 
•      Analyse van succesvolle acties, kennisdeling en “lessons learned”. 
 
Parallel daaraan werkt Nedvang aan een landelijke uitrol van deze regeling. De bedoeling is dat de Twentse 
gemeenten vanaf 1 januari 2022 aan kunnen sluiten bij de landelijke afspraken. 
 
Financieel 
In de vastgestelde Perspectiefnota 2022 (inclusief eerste programmajournaal 2021) is aangegeven dat, gelet 
op de ontwikkelingen rond de PMD inzameling, vooralsnog uitgegaan wordt van een stijging van het 
vastrecht van € 15 in 2022 tot € 20 in 2023, voor Tubbergen. De daadwerkelijke totale doorrekening van de 
lasten en baten op het gebied van afval vindt ieder jaar plaats bij het opstellen van de betreffende 
jaarbegroting. Aan de hand daarvan wordt ook de hoogte van de afvaltarieven op basis van 100% 
kostendekkendheid bepaald. 
 
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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Inleiding 

De gemeenten Dinkelland en Tubbergen worden sinds 1 juli 2020 geconfronteerd met 

afkeur van het ingezamelde pmd (plastic, metalen en drankverpakkingen), met 

aanzienlijke financiële gevolgen. Om die reden is in oktober 2020 door beide colleges 

– in samenwerking met ROVA – een plan van aanpak opgesteld om de hoeveelheid 

afkeur van het pmd te verminderen (zie bijlage voor plan van aanpak). Deze tweede 

tussenevaluatie monitort de voortgang van dit plan zoals uitgevoerd van januari 2021 

tot en met juni 20211.  

 

Kern plan van aanpak 

De doelstelling het plan van aanpak is tweeledig:  

1) de kwaliteit van het ingezamelde PMD zodanig te verbeteren dat de vervuiling 

door stoorstoffen binnen de maximale vervuilingsgraad van 15% komt zoals 

bedoeld in het Beoordelingsprotocol PMD opgesteld door de VNG, NVRD, 

Afvalfonds Verpakkingen en Nedvang.  

2) het in overleg met de Nedvang BV (voorheen Nedvang en VPKT) afspraken 

maken over het op een juiste wijze uitvoeren van het beoordelingsprotocol 

PMD. 

Om deze doelen te realiseren zijn de volgende actielijnen in het plan van aanpak 

uitgezet, namelijk: 

- Actielijn 1:  vervolg aanpak #Terugwinnaars  

- Actielijn 2:  aanpassingen inzameling (ROVA/Renewi) 

- Actielijn 3:  onderzoeken mogelijkheden betere voorsortering en deelafkeur 

- Actielijn 4:  onderzoeken juridische mogelijkheden afdwingen uitvoering  

gehele beoordelingsprotocol door SUEZ 

Opzet monitor 

Deze Tussenevaluatie brengt in beeld wat de ondernomen stappen zijn per actielijn 

(deel A) en geeft een indicatie van de resultaten en effecten, inclusief financiële 

consequenties (deel B).  

 

 

 

                                              
1 De eerste Tussenevaluatie betrof de opstart van de uitvoering van het plan van aanpak van november 

2020 tot januari 2021.  
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Deel A: Voortgang per actielijn 

 

Dit deel van de monitor schetst de voorgang per actielijn.  

 

Actielijn 1: vervolg aanpak #Terugwinnaars  

Aan deze actielijn is als volgt invulling gegeven in het plan van aanpak: 

 

1. Algemene communicatie: gedurende vier periodes van acht weken wordt in 

2021 intensief gecommuniceerd over vier grondstoffenstromen, te weten: pmd, 

gft, papier en karton en textiel. Hierbij wordt een vast stramien gevolgd waarbij 

eerst het belang van goed scheiden wordt toegelicht met de circulaire cyclus 

van de grondstof en daarna wordt aangegeven hoe inwoners goed kunnen 

scheiden (tips & trics). Hiervoor worden verschillende middelen ingezet: online 

en offline advertenties, publicaties, social media posts, affichedisplays en flyers.  

2. Voorloopcontroles: het aangeboden pmd van huishoudens wordt door een 

voorloopteam van ROVA gecontroleerd op vervuiling/stoorstoffen. In 2021 

worden huishoudens in zowel Tubbergen en Dinkelland twee keer per jaar 

gecontroleerd. Tijdens de eerste controleronde (februari-maart-april) wordt een 

inhaalronde aangeboden. Tijdens de tweede controleronde (september-

oktober) moet de inwoner zich zelf ontdoen van het vervuilde pmd. 

3. Maatwerkacties en participatie: op basis van data van de voorloopcontroles 

en afkeurgegevens per geografisch gebied wordt gekeken welke gebieden het 

goed doen en in welke gebieden het nog beter kan. Op basis van deze analyse 

wordt (doelgroep-)gericht gecommuniceerd en worden maatwerkacties 

uitgevoerd. Het betreft onder meer de inzet van een afvalcoach. De voorlopers 

zijn ook opgeleid tot afvalcoach. In die hoedanigheid gaan zij met inwoners in 

gesprek en geven informatie over de juiste aanbieding van PMD. Die 

gesprekken worden als zeer positief ervaren. Onderdeel van deze 

maatwerkacties zijn ook meer educatieve en ludieke activiteiten. Het doel is om 

ieder kwartaal een maatwerkactie uit te voeren.  

 

Stand van zaken uitvoering januari 2021 – juni 2021 

In deze periode is het volgende uitgevoerd: 

 

Algemene communicatie: van februari tot en met mei is uitgebreid en met 

regelmaat in beide gemeenten gecommuniceerd over waarom pmd goed scheiden 

van belang is en wat wel of niet bij het pmd mag. In mei is gestart met de 
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communicatie rondom gft. Voor beide stromen is vooral gebruik gemaakt van 

Facebook en Instagram. Voor pmd zijn daarnaast advertenties geplaatst in lokale en 

regionale bladen en zijn posters gedrukt en opgehangen op centrale plekken in de 

gemeente. Twee highlights lichten we hier uit:  

 

 Voor het communicatiemateriaal is gebruik gemaakt van foto’s van acht 

inwoners uit beide gemeenten (en de beide wethouders) die zich hiervoor na 

een oproep op Facebook hebben aangemeld. Er hebben zich zelfs meer 

mensen aangemeld dan nodig voor de campagne. Daarnaast is er veel 

aandacht geweest vanuit de media voor deze fotoshoot.  

 Lokale en regionale media hebben ook aandacht besteed aan de 

voorloopcontroles (zie onder). Verslaggevers van RTV Oost en TwenteFM zijn 

met de voorlopers van ROVA meegelopen en hebben hierover bericht.  

 

Afbeelding 1: voorbeelden communicatie 

 

 

 

 

 

(Voorloop-)controles en afvalcoaching 

Van februari tot begin april 2021 is al het pmd aangeboden in mini-containers door 

huishoudens in beide gemeenten gecontroleerd2: in de bebouwde kom is deze 

                                              
2 De controles omvatten een visuele inspectie. De controleurs (Voorlopers) kunnen niet het 

aangeboden pmd onderin containers controleren. Een (zichtbaar) vervuilde container laat de 

voorloper.  
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controle door Voorlopers uitgevoerd (zie onder), buiten de bebouwde kom door de 

voorlopers en de inzamelaar. Deze controles zullen ook in het vierde kwartaal 

geïntensiveerd worden met extra inzet van voorlopers van ROVA. Bij geconstateerde 

vervuiling is een hangkaart aan de pmd-container gehangen met daarop informatie 

(in pictogrammen) welk afval niet in de pmd-container thuishoort (zie afbeelding) en 

het verzoek deze vervuiling te verwijderen alvorens de container opnieuw in een 

inhaalronde aan te bieden. Tussen de 5-10% van de huishoudens van wie de pmd-

container is blijven staan, heeft de container ook daadwerkelijk opnieuw aangeboden 

in de inhaalronde. Naast het controleren van de inhoud van containers, hebben de 

voorlopers ook informatie gegeven aan inwoners over het goed aanbieden van pmd 

(afvalcoaching). Tijdens het controleren spreken ze veel inwoners op straat over wat 

ze doen, waarom en wat inwoners zelf kunnen doen om beter te scheiden.  

 

De resultaten van de voorloopcontroles worden in Deel B van deze Tussenevaluatie 

besproken.  

 

Afbeelding 2: Hangkaart pmd voorloopcontroles 

 

                    

 

 

 

 

 



 6 

Gebiedsgerichte en maatwerkacties 

In het eerste en tweede kwartaal van 2021 zijn enerzijds de voorbereidingen 

getroffen voor maatwerkacties verderop in het jaar (een Grondstoffenbingo en een 

Filippine-puzzeltocht) en anderzijds enkele maatwerkacties uitgevoerd: 

 

 Op 19 februari 2021 overhandigde wethouder Ursula Bekhuis van de 

gemeente Tubbergen een wasteboard – een skateboard gemaakt van doppen 

van plastic flessen – aan de leerlingen van de Alphonsiusschool in 

Mariaparochie. De kinderen van deze school hadden doppen gespaard naar 

aanleiding van een speciale Groentoer van ROVA (2020) die in het teken stond 

van #Terugwinnaars en wat kinderen zelf konden doen om beter te scheiden.  

 Op mei 2021 is in Ootmarsum een Grondstoffenspeurtocht gelanceerd door 

wethouder Ben Blokhuis. Met deze Grondstoffenspeurtocht, die kinderen met 

hun telefoon kunnen lopen, leren kinderen en hun ouders van alles over het 

belang van goed scheiden. Ter promotie van de speurtocht is er een filmpje 

opgenomen met de wethouder hier te bekijken is.  

 

Afbeelding 3: Overhandiging Wasteboard Alphonsiusschool Mariaparochie 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AchbI6ilTMM
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Afbeelding 4: Promofilm Grondstoffenspeurtocht 

 

 
 

Actielijn 2: aanpassingen inzameling (Renewi) 

Het doel van deze actielijn is om de kans op afkeur te verminderen door minder mini-

containers pmd per vracht in te zamelen (beladingsgewicht). De verwachting is dat 

met minder mini-containers per vracht er sprake is van minder afkeur door 

versmering – vervuild pmd dat in een vol inzamelvoertuig wordt ‘doorgedraaid’. Er 

wordt toegewerkt naar maximaal 500 containers per vracht.  

 

Aantal containers per vracht en beladingsgewicht 

Tijdens de eerste twee kwartalen van 2021 zamelt Renewi in Tubbergen gemiddeld 

473 mini-containers pmd per vracht in met een gemiddeld beladingsgewicht van 4,15 

ton. Dinkelland is dit respectievelijk 463 met een beladingsgewicht van net boven de 

4 ton (zie Tabel 1).   

 

Tabel 1: Gemiddeld aantal containers per vracht en gemiddeld beladingsgewicht 

 

  
Gemiddeld aantal 

containers per vracht 
Gemiddeld vrachtgewicht 

(t) 

  Q1 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q2 2021 

Tubbergen 479 466 4,1 4,2 

Dinkelland 455 471 3,9 4,2 
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Acceptatiebeleid 

Naast een vermindering van het aantal ingezamelde mini-containers per vracht, is 

ook het acceptatiebeleid aangescherpt, waarbij inzamelaar Renewi zichtbaar vervuilde 

mini-containers tijdens de reguliere inzameling niet meer ledigt. Er wordt een 

hangkaart aan de container gehangen om inwoners hierover te informeren. Er wordt 

bij een melding niet meer teruggereden.   

 

Actielijn 3: onderzoeken mogelijkheden betere voorsortering en deelafkeur  

Het doel van deze actielijn is om een juiste toepassing van het Beoordelingsprotocol 

voor sortering en afkeur af te dwingen. In de ogen van de (Twentse) gemeenten 

wordt het protocol voor sortering en afkeur niet goed toegepast. Dit leidt tot hoger 

dan noodzakelijke afkeur. In praktijk blijkt de overslag capaciteit bij PreZero in 

Hengelo te klein te zijn om alle vrachten PMD van de Twentse gemeenten op een 

juiste wijze te kunnen beoordelen.  

 

Stand van zaken 

In de eerste twee kwartalen van 2021 is het volgende op deze actielijn ondernomen: 

 

 Tijdens reguliere overleggen met Nedvang BV wordt continu aandacht 

gevraagd voor het correct toepassen van het Beoordelingsprotocol. 

 De overbruggingsafspraken omtrent de tijdelijke acceptatie van pmd met een 

vervuilingspercentage tot 35% die golden tot 1 juli 2021 zijn verlengd tot het 

einde van dit jaar. Nedvang werkt aan een landelijke uitrol van deze regeling. 

De bedoeling is dat de Twentse gemeenten vanaf 1 januari 2022 aan kunnen 

sluiten bij de landelijke afspraken. Uitgangspunt is dat de inzameling van PMD 

kostendekkend moet zijn. De vergoedingen voor het inzamelen van het PMD 

zullen dienovereenkomstig aangepast moeten worden. 

 De Twentse gemeenten hebben tijdens de Algemene Ledenvergadering van 

de Vereniging van Nederlandse gemeenten op 16 juni een motie Voorkomen 

massale afkeur van verpakkingsafval ingediend (zie Bijlage). Met deze 

motie roepen de Twentse gemeenten het VNG-bestuur op om in gesprekken 

met partijen over de inzameling en verwerking van pmd te sturen op het 

correct toepassen van het Beoordelingsprotocol evenals het verplichten dat 

producenten op verpakkingen aangeven bij welke afvalstroom deze hoort. In 

de ogen van de gemeenten ligt een groot deel van de verantwoordelijk voor 

het goed verwerken en recyclen van verpakkingsafval bij producenten. Deze 

Twentse motie heeft veel aandacht gehad tijdens het VNG Congres. De is 

motie aangehouden tot het najaar. 
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Actielijn 4:  Onderzoeken juridische mogelijkheden afdwingen uitvoering  

gehele uitvoeringsprotocol door SUEZ/Pre Zero 

De Twentse gemeenten hebben overwegen een juridische procedure te starten om af 

te dwingen dat het beoordelingsprotocol op een juiste wijze wordt uitgevoerd. Op 

basis van het intensief overleg tussen Nedvang BV en de bestuurlijke Twentse 

werkgroep hebben we in ieder geval kunnen bereiken dat de overbruggingsperiode 

voor de tussencategorie, 15 % - 35 %, is verlengd tot 1 januari 2022. Hierbij zal de 

focus op kwaliteitsverbetering moeten liggen en zal er gezamenlijk naar de 

mogelijkheden worden gekeken. Daarbij wordt vooral ingezet op: 

• Het voortzetten van werkende acties; 

• Onderzoeken wat de sorteermogelijkheden zijn voor de >35% categorie; 

• Analyse van succesvolle acties, kennisdeling en “lessons learned”. 

 

Vanaf 1 januari 2022 komen de in het overbruggingsvoorstel neergelegde afspraken 

vooralsnog van rechtswege te vervallen en geldt weer onverkort de 

Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020 – 2029, inclusief het bij deze overeenkomst 

behorende beoordelingsprotocol. Parallel daaraan werkt Nedvang aan een landelijke 

uitrol van deze regeling. De bedoeling is dat de Twentse gemeenten vanaf 1 januari 

2022 aan kunnen sluiten bij de landelijke afspraken. Er speelt nog wel een discussie 

over een tegemoetkoming in de hoge kosten van afkeur over de periode juli tot en 

met november 2020. De periode dat de tussencategorie 15-35% nog niet bestond. 

Gezien de gesprekken die nu lopen wachten we de voortgang af. Om die reden 

volgen er vooralsnog geen juridische stappen. De rechten daarvoor willen we nog wel 

voorbehouden.  
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Deel B: Gerealiseerde resultaten 
 

Dit deel geeft weer welke resultaten tussen januari 2021 en juni 2021 zijn 

gerealiseerd.  

 

Resultaten  

 

Voorloopcontroles 

In het eerste en tweede kwartaal zijn bijna 11.000 huishoudens in beide gemeenten 

gecontroleerd op het door hen aangeboden pmd (bebouwde kom). Van de 

gecontroleerde containers is 83,8% goed aangeboden (voor zover merk- en 

zichtbaar) en bijna 10% sterk vervuild. In vergelijking met de controles in 2020 

worden er in beide gemeenten meer containers goed aangeboden door inwoners (zie 

tabel 2): een stijging van bijna 5 procentpunt voor beide gemeenten in totaal. Vooral 

Tubbergen lijkt het relatief gezien beter te doen in 2021. Het is goed om hierbij op te 

merken dat in 2020 veel minder huishoudens zijn gecontroleerd en vooral 

huishoudens in gebieden zijn gecontroleerd waarvan op indicatie van de inzamelaar 

werd verwacht dat er relatief veel vervuiling in het pmd zat.    

 

Tabel 2: Vervuilingsgraad gecontroleerde pmd-containers per gemeente en totaal (%) 

 

 

 

De voorlopers registreren per container de dominant voorkomende vervuiling. Hieruit 

blijkt dat in beide gemeenten etenswaren (o.a. volle verpakkingen) en harde 

kunststoffen veelvuldig als dominant aangetroffen stoorstof voorkomt. Ook 

piepschuim is een veelvoorkomende stoorstof (zie tabel 3).  

 

  

2020 2021 2020 2021 2020 2021

Niet vervuild 79,6% 86,2% 77,7% 82,3% 78,5% 83,8%

Licht vervuild 7,6% 5,0% 7,8% 7,7% 7,7% 6,6%

Sterk vervuild 12,8% 8,9% 14,5% 10,0% 13,8% 9,6%

DinkellandTubbergen Totaal
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Tabel 3: Type dominant aangetroffen stoorstoffen  

 

 

 

Afkeur 

Als we kijken naar de ontwikkeling van de af- en goedkeur van het pmd uit beide 

gemeenten in het eerste en tweede kwartaal dan zien we dat er nauwelijks sprake is 

van goedkeur zoals afgesproken onder het Beoordelingsprotocol en dat zo goed als 

alle goedgekeurde vrachten in de tijdelijke categorie van 15-35% vervuiling door 

stoorstoffen vallen. Hierin wijken de beide gemeenten af van de overige Twentse 

gemeenten waar gemiddeld 20% van het pmd volledig wordt goedgekeurd.  

 

Wel is de hoeveelheid afkeur duidelijk afgenomen sinds de overbruggingsafspraken 

met NEDVANG van oktober 2020. Het verloop blijft grillig. In beide gemeenten is in 

februari ongeveer de helft van het pmd afgekeurd. In Dinkelland zien we daarnaast 

een piek in afkeur in mei 2021 en in Tubbergen in april 2021 (zie Figuur 1).  

 

Het is niet duidelijk waar dit grillige verloop door kan worden verklaard. In februari is 

in beide gemeenten veel voorgelopen, op basis waarvan verwacht zou mogen 

worden dat de afkeur beperkt blijft. Immers, gemiddeld is 10% van de meest 

vervuilde containers niet meegenomen in de inzameling. Ook is het beladingsgewicht 

per vracht voor deze maanden in beide gemeenten in lijn met het gemiddelde over 

de beide kwartalen.  

 

  

26,4%

7,1%

23,0%

9,0%

3,5%

5,9%

10,2%

2,2%

9,8%

18,4%

8,6%

30,9%

10,3%

3,8%

4,8%

12,9%

0,5%

6,7%
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Figuur 1: Overzicht van goedkeur en afkeur per maand per gemeente (cijfers NEDVANG) 

 

  
 

  

 

 

 

Samenstellingsanalyses 

NEDVANG heeft in de periode augustus 2020 tot en met april 2021 

samenstellingsanalyses laten uitvoeren op het inkomende pmd van alle Twentse 

gemeenten. Dit om het percentage vervuiling in het pmd te bepalen. Bij deze 

samenstellingsanalyses moeten twee opmerkingen worden geplaatst. 

 

1) Samenstellingsanalyses zijn een momentopname en hoeven niet representatief 

te zijn voor alle vrachten; 

2) Met samenstellingsanalyses kan het totaal aan vervuiling, zijnde niet-pmd, 

worden bepaald. Het percentage vervuiling is echter iets anders dan het 

percentage stoorstoffen dat bij op- en overslag kan worden bepaald op basis 

van een visuele beoordeling door een acceptant.  
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Samenstellingsanalyses kunnen desondanks wel iets zeggen over de ontwikkeling van 

de vervuiling in het pmd. Onderstaande tabellen laten de aangetroffen percentages 

vervuiling zien per samenstellingsanalyse. Hieruit kan voorzichtig de conclusie 

worden getrokken dat de hoeveelheid vervuiling licht afneemt in beide gemeenten, 

maar wel ergens tussen de 20 en 25% stabiliseert. In vergelijking met andere Twentse 

gemeenten lijken Tubbergen en Dinkelland iets beter te presteren.  

 

Tabel 4: Samenstellingsanalyses pmd Dinkelland (l) en Tubbergen (r) 

 

Meting Stoorstof 

type 1 

Stoorstof 

type 2 

Totaal  Meting Stoorstof 

type 1 

Stoorstof 

type 2 

Totaal  

Aug-20 0,00% 26,6% 26,60% Okt-20 1,00% 35,39% 36,39% 

Okt-20 0,27% 30,22% 30,48% Okt-20 0,66% 23,35% 24,01% 

Feb-21 0,44% 12,29% 12,74% Feb-21 0,05% 20,80% 20,85% 

Feb-21 0,22% 23,74% 23,97% Feb-21 0,00% 25,58% 25,58% 

Feb-21 0,00% 24,68% 24,68% Feb-21 0,15% 22,86% 23,00% 

Apr-21 0,00% 21,97% 21,97%     

Apr-21 0,04% 26,71% 26,75%     

 

Effecten actielijnen 

Uit zowel de voorloopcontroles als de samenstellingsanalyses komt het beeld naar 

voren van een lichte verbetering van de kwaliteit van het aangeboden pmd. Het 

beeld vanuit de afkeurcijfers is minder eenduidig: de afkeur neemt weliswaar af, maar 

blijft grillig en de ‘goedkeur’ komt volledig voor rekening van de tijdelijke categorie 

van 15-35% stoorstoffen.  

 

Het effect van de ondernomen acties is daarmee ook moeilijk te duiden. Er is vol 

ingezet op communicatie en voorloopacties en ook de ontwikkeling van het 

beladingsgewicht is gunstig. Desondanks is nauwelijks sprake van goedkeur.  

 

Financiële consequenties 

Zoals eerder al aangegeven worden vrachten met meer dan 35% stoorstoffen 

afgekeurd en afgevoerd naar Twence. Hiervoor betalen de gemeenten € 165 per ton. 

Dit tarief bestaat uit transportkosten, de verbrandingsbelasting en het tarief van € 95 

van Twence voor de verbranding. 

 

Gelet op de ontwikkelingen rond de inzameling van PMD en de nieuwe tarieven van 

Twence, ingaande 1 juli 2022, is de verwachting dat deze beide ontwikkelingen een 

stijging van de lasten en een verlaging van de baten tot gevolg hebben. Dat zal 

leiden tot een verhoging van de tarieven voor de inwoners van beide gemeenten. Dat 

heeft uiteraard gevolgen voor het afvaltarief.  
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In Perspectiefnota 2022 (inclusief eerste programmajournaal 2021) is aangegeven dat 

vooralsnog uitgegaan wordt van een stijging van het vastrecht van € 17 in 2022 tot  

€ 22 in 2023, voor Dinkelland en voor Tubbergen van € 15 in 2022 tot € 20 in 2023. 

De daadwerkelijke totale doorrekening van de lasten en baten op het gebied van 

afval vindt ieder jaar plaats bij het opstellen van de betreffende jaarbegroting. Aan de 

hand daarvan wordt ook de hoogte van de afvaltarieven op basis van 100% 

kostendekkendheid bepaalt. 
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Conclusies & vooruitblik 
 

In de eerste twee kwartalen van 2021 zijn verschillende inspanningen verricht om de 

hoeveelheid afkeur te verminderen. De acties ter verbetering van de kwaliteit van het 

aangeboden pmd (actielijnen 1 en 2) in combinatie met de overbruggingsafspraken 

(actielijn 3) leidt tot een aanzienlijke daling van volledige afkeur pmd en de daarbij 

behorende hoge verwerkingskosten. Tegelijkertijd neemt vooral de ‘goedkeur’ van 

pmd in de tijdelijke categorie 15%-35% vervuiling toe, en is er nog steeds nauwelijks 

sprake van volledig goedgekeurd pmd.  

 

Op basis van de Wet Milieubeheer zijn gemeenten verantwoordelijk voor het 

inzamelen van huishoudelijk afval waaronder pmd. Vanuit deze verantwoordelijkheid 

én vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een 

circulaire economie, doen we er alles aan om de kwaliteit van het ingezamelde pmd 

op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen en houden. Dit is echter wel een gedeelde 

verantwoordelijkheid, waarbij we het ook het verpakkende bedrijfsleven, verenigd in 

het Afvalfonds, nodig hebben. Het Afvalfonds moet mede bewerkstelligen dat het 

verpakkende bedrijfsleven verpakkingen in de markt zet die makkelijk te recyclen zijn 

en waarvan het duidelijkheid is of inwoners deze verpakkingen bij het pmd mogen 

doen. Daarnaast blijft het van cruciaal belang dat het Afvalfonds het 

Beoordelingsprotocol op een correcte juiste toepast zodat zo veel mogelijk pmd kan 

worden gerecycled.  

 

Als gemeente zullen wij ons blijven inzetten om te komen tot een zo goed mogelijke 

kwaliteit van het ingezamelde PMD. In het tweede deel van 2021 wordt 

#Terugwinnaars hiertoe gecontinueerd, met onder meer nieuwe en strengere 

controlerondes. We zullen ons verder blijven inspannen om de huidige werkwijze 

rond het Beoordelingsprotocol aangepast te krijgen, zodat minder PMD wordt 

afgekeurd. 

 

 

 

 

 



 

 

 
Aan:  ALV Vereniging Nederlandse Gemeenten van 16 juni 2021 
Van:  Richard Kortenhoeven, wethouder gemeente Wierden 
  Jaimi van Essen, wethouder gemeente Losser 
 Bas van Wakeren, wethouder gemeente Hengelo 
 (we verwachten dat andere Twentse gemeenten nog aanhaken als indiener) 
Datum:  1 juni  2021  
Onderwerp: motie Voorkomen massale afkeur van verpakkingsmateriaal voor ALV Vereniging 
Nederlandse Gemeenten van 16 juni 2021  
 
Motie: Voorkomen massale afkeur van verpakkingsafval 
 
Constaterende dat:  

  in het huidige systeem gemeenten de zorg dragen voor het inzamelen (en indien gewenst de 
verwerking) van verpakkingen die na gebruik vrijkomen bij de huishoudens; 

  dat deze afvalstroom onder de huidige afspraken (UMP Verpakkingen) zonder 
voorbewerking niet kan voldoen aan de afspraken die in het uitvoeringsprotocol met het 
verpakkende bedrijfsleven gemaakt zijn; 

  dat in Twente sprake is van massale afkeur van verpakkingsafval ondanks grote inspanningen 
van deze gemeenten; 

  gemeenten weinig invloed hebben op de kwaliteit en omvang van de betreffende 
afvalstroom;  

  de verantwoordelijkheid van gemeenten steeds meer wordt uitgebreid en de kosten gestaag 
stijgen - kosten die onze inwoners betalen via de afvalstoffenheffing;  

  dat dit in gaat tegen het  uitgangspunt dat de producenten financieel verantwoordelijk zijn 
voor het inzamelen en verwerken van deze afvalstroom; 

  dat het voor consumenten niet duidelijk is welke materialen nu wel of niet tot deze 
afvalstroom behoren; 

  in de Integrale Circulaire Economie Rapportage 2021 van PBL naar voren komt dat Nederland 
voor nieuwe opgaven staat; hoogwaardiger toepassing van afvalstromen én om andere 
circulariteitsstrategieën in te zetten, zoals ontwerp en reparatie;  

 
overwegende dat:  

  wij zonder bewerking van deze afvalstroom niet kunnen voldoen aan de in het 
uitvoeringsprotocol gestelde afspraken; 

  het afkeuren en vervolgens verbranden van grote hoeveelheden verpakkingsafval zorgt voor 
een afnemende bereidheid van inwoners om hun afval te scheiden; 

  consumenten onvoldoende kunnen weten wat er in welke afvalstroom thuis hoort; 

  het van belang is dat de deze vicieuze cirkel wordt doorbroken en échte stappen  worden 
gezet qua circulariteit; 

  dat de VNG via de daarvoor bestaande werkgroepen het Rijk oproept om te verplichten dat 
producenten op hun verpakking aangeven in welke afvalstroom hun product als grondstof 
opnieuw gebruikt kan worden; 

 
spreekt uit dat:  

  het uitvoeringsprotocol moet worden aangepast, zodat zonder voorafgaande bewerking kan 
worden voldaan aan de afspraken; 

  het Rijk wordt opgeroepen om te verplichten dat de producenten op hun verpakkingen 
vermelden in welke afvalstroom de verpakking hoort; 

 



 

 

draagt het VNG bestuur op:  

  dit standpunt als uitgangspunt te nemen in de gesprekken met het Rijk en andere partijen 
inzake inzameling en verwerking van afval om de verwerking zo circulair mogelijk te laten 
verlopen; 

 
en gaat over tot de orde van de dag.  
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1. Inleiding 
De gemeenten Dinkelland en Tubbergen worden sinds 1 juli geconfronteerd met 

aanzienlijke afkeur van het ingezamelde pmd (plastic, metalen en drankverpakkingen), 

met grote financiële gevolgen. Dit document zet een plan uiteen om dit probleem aan 

te pakken. Het gaat hierbij om:  

1) het verbeteren van de kwaliteit van het pmd;  

2)  het in overleg met de VPKT afspraken maken over het op een juiste wijze 

uitvoeren van het Beoordelingsprotocol PMD. 

 

Context en achtergrond: nieuwe regiemodel pmd 

Eind 2019 zijn door VNG en Stichting Afvalfonds Verpakkingen (AFV) nieuwe afspraken 

gemaakt over de inzameling van verpakkingen en de rol die de gemeenten daarin 

hebben. De nieuwe afspraken maken het inzamelsysteem van verpakkingen 

eenvoudiger en eenduidiger. Kortom, een verbeterde aanpak waarin diverse 

knelpunten zijn opgelost. Regie, risico en verantwoordelijkheid komt te liggen bij de 

ketenpartners die primair verantwoordelijk zijn. De afspraken tussen VNG en AFV zijn 

vastgelegd in de Ketenovereenkomst Verpakkingen (KOV) en volgt de 

Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 op. Om als individuele gemeente 

gebruik te kunnen maken van de overeengekomen vergoedingen en afspraken moet 

er ook tussen gemeenten en AFV een overeenkomst gesloten worden, de zogenaamde 

Deelnemersovereenkomst (DOV). Dat contract is ingegaan op 1 juli 2020. Insteek is de 

verantwoordelijkheid voor sorteren en vermarkten van PMD terug te leggen bij de 

producenten (Afvalfonds). De gemeenten zijn alleen nog verantwoordelijk voor de 

inzameling, waarvoor de gemeenten een vergoeding van € 261 per ton ontvangen. 

Voor 2021 is de vergoeding vastgesteld op € 245 per ton.  

 

Onderdeel van de afspraak is een bredere samenstelling van PMD (naast verpakkingen 

nu ook overige kunststoffen toegestaan). Deelafkeur van vrachten is mogelijk. Dat 

houdt in dat de vervuiling uit de vracht wordt verwijderd. Het goede deel wordt ter 

sortering en verwerking afgevoerd naar Aterro.  

 

De verwachting was dat de invoering van dit eenvoudigere model zou leiden tot 

minder afkeur. Sinds 1 juli is er echter sprake van aanzienlijke tot volledige afkeur. In 

hoofdstuk 2 wordt verder ingegaan op de achtergrond van deze afkeur.  

 

Doel  

De doelstelling is om de kwaliteit van het ingezamelde PMD zodanig te verbeteren dat 

de vervuiling binnen de maximale vervuilingsgraad van 15% komt zoals bedoeld in het 

Beoordelingsprotocol PMD opgesteld door de VNG, NVRD, Afvalfonds Verpakkingen 
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en Nedvang. Met als gevolg dat er geen verbrandingskosten voor PMD voor de 

gemeente meer zijn.  

 

Leeswijzer 

 Hoofdstuk 2 Achtergronden probleemstelling.  

 Hoofdstuk 3 Beschrijven doelstelling.  

 Hoofdstuk 4 Gaat in op de financiële gevolgen  

 Hoofdstuk 5 Gaat in op de werkwijze en worden de verschillende actielijnen  

 uiteengezet,  

 Hoofdstuk 6 Gaat in op de wijze waarop de verschillende actielijnen worden  

 gemonitord.   

 Hoofdstuk 7 Omvat de planning.  
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2. Probleemstelling 
 

Inleiding 

PMD wordt in Dinkelland en Tubbergen ingezameld met behulp van minicontainers. 

Bij aanvang van het scheiden van PMD is er uitgebreid gecommuniceerd wat wel en 

wat niet in de PMD container afgevoerd mocht worden. Vanaf het begin werd een klein 

deel afgekeurd dat werd verwerkt door Aterro waarvoor wij vervolgens geen 

vergoeding kregen. 

In augustus 2019 werden we als gemeenten voor het eerst geconfronteerd met 

oplopende afkeur van het PMD maar leidde dat nog niet tot grote financiële gevolgen. 

Sinds het nieuwe regiemodel dat per 1 juli is ingevoerd is de hoeveelheid afkeur enorm 

opgelopen en zijn de financiële gevolgen groot. 

 

#Terugwinnaars 

In augustus 2019 werden we voor het eerst geconfronteerd met vervuiling van PMD. 

Dat was voor ons aanleiding om samen met ROVA de pilot van het project 

“Terugwinnaars” op te zetten. Deze aanpak kent drie kernelementen:  

1) algemene gemeente brede grondstoffencommunicatie,  

2) kwaliteitscontroles op buurtniveau en,  

3) buurtgerichte acties.  

#Terugwinnaars is gestart eind november 2019 en is afgerond in juni 2020. 

Halverwege maart moest in verband met corona een belangrijk deel van de acties 

worden stilgelegd, met name de inwoner gerelateerde activiteiten. Inmiddels is dit 

traject weer opgestart. 

 

De uitvoering van de aanpak leidde er toe dat 8 tot 15% minder verkeerde stoffen in 

het PMD werd aangetroffen.  
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Nieuw contract 

Op 1 juli zijn de Twentse gemeenten met uitzondering van Twenterand gestart met de 

nieuwe overeenkomst. Twenterand was, net als voorgaande jaren, al opgenomen in 

zowel de afspraken die ROVA daarover al had met de deelnemende gemeenten en in 

het nieuwe contract met de RKN. Dinkelland en Tubbergen konden daar in niet in mee 

omdat daarvoor nog een contract bestond met Aterro. Vanaf de start van het nieuwe 

contract zijn vrijwel alle vrachten afgekeurd bij de overslag van SUEZ in Hengelo. 

Daarvoor wordt dan ook geen vergoeding ontvangen. Daarnaast worden er kosten 

gemaakt om het PMD bij Twence te laten verwerken. Dat heeft een grote impact op de 

kosten voor het PMD afval.  

 

Waarom afkeur PMD? 

Het PMD wordt onder de nieuwe afspraken beoordeeld volgens het 

“Beoordelingsprotocol PMD” als bijlage bij de Ketenovereenkomst (tussen VNG en 

Afvalfonds). VPKT stelt dat ons PMD niet voldoet aan dit protocol. Volgens hen kent 

Twente grotere vervuiling ten opzichte van andere gemeenten in den lande. Ondanks 

het feit dat er nu meer overige kunststoffen en niet verpakkingen zijn toegestaan wordt 

er toch strenger beoordeeld. VPKT stelt dat onze vorige contractant (Attero) een ruimer 

acceptatiebeleid hanteerde. VPKT hanteert nu strak het beoordelingsprotocol en 

accepteert geen enkele afwijking. Veel voorkomende stoorstoffen zijn grotere stukken 

landbouwfolie, tuinslangen, zwembadjes, grote jerrycans, apparaten en restafval. 

Kortom het materiaal voldoet volgens VPKT niet aan de vereiste specificaties. 
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Bevindingen VPKT 

Direct na de start op 1 juli kwam het signaal van volledige afkeur ook al van onze 

collega gemeenten in Twente. De conclusie daaruit was dat het PMD inderdaad teveel 

vervuiling bevatte, zonder rekening te houden met het nieuwe “Beoordelingsprotocol 

PMD”. De exacte cijfers over het derde kwartaal hebben wij pas op 14 oktober 2020 

ontvangen van de VPKT. 

De afgelopen maanden zijn samen met ROVA en de beide wethouders bezoeken 

gebracht aan de overslag locatie van SUEZ te Hengelo. Telkens hebben we moeten 

constateren dat door SUEZ/VPKT het “Beoordelingsprotocol PMD” naar onze mening 

niet op een juiste wijze wordt gehanteerd. Andere Twentse gemeenten hebben 

eveneens bezoeken gebracht aan SUEZ en dezelfde mening zijn toegedaan. 

 

Gebleken is dat de volgende zaken aan de orde zijn, namelijk: 

1. Teveel ‘fout‘ plastic 

2. Teveel kapot gedraaid plastic door inzameling 

3. Handelswijze SUEZ, o.a. door niet toepassen deelafkeur.   

 

Ad. 1 Tijdens het bezoek hebben we geconstateerd dat er teveel “fout” plastic in het 

PMD zat zoals grotere stukken landbouwfolie, tuinslangen, zwembadjes, grote 

jerrycans, apparaten en restafval. 

 

 
 

Ad. 2 Door het gebruik van de worm in het inzamelvoertuig met als doel om zoveel 

mogelijk containers te kunnen meenemen wordt een groot deel van de vracht kapot 

gedraaid waardoor het versmeerd en niet meer gerecycled kan worden. 
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Ad. 3 Er wordt teveel gefocust op stoorstoffen (die er altijd inzitten, inherent aan huis 

aan huis inzameling). Het PMD wordt te streng beoordeeld en wordt te weinig rekening 

gehouden met de toegestane hoeveelheid afwijkende materialen. Zaken die opvallen: 

 Het materiaal moet na afkeur 1 werkdag bewaard worden om een challenge aan 

te kunnen vragen Dit wordt niet gedaan. 

 Er is recht op een Challenge (onafhankelijke herkeuring). Dit wordt niet 

aangeboden. 

 Het protocol biedt de optie van deelafkeur. Deze optie wordt niet geboden. 

 Acceptanten focussen op stoorstoffen, maar zijn niet bekend met 

inschattingstabellen uit het protocol. 

 Acceptanten benoemen toegestane materialen als stoorstof. 

Hierover is met de medewerkers gediscussieerd, maar daar is geen bevredigende 

oplossing uitgekomen. Het ziet er ook niet naar uit dat deze er zal komen. 

 

De vraag is waarom VPKT, met in haar kielzog Aterro en SUEZ, deze handelswijze 

toepast. Er zijn grote financiële belangen. VPKT hanteert strikt het protocol, maar geeft 

tegelijkertijd aan te willen werken aan een oplossing (tegen vergoeding). Gelijktijdig 

komt in de media met regelmaat de optie van nascheiding als betere oplossing naar 

voren. Het lijkt er in ieder geval op dat de motivatie om samen met de gemeenten 

zoveel mogelijk PMD te recyclen ontbreekt. 

 

Deelafkeur wordt als onmogelijk gezien omdat er over het geheel teveel stoorstoffen 

inzitten. Er is geen enkele intentie om de stoorstoffen eruit te halen zodat een vracht 

onder de 15% komt. Dus aan de ene kant wordt er strikt volgens het protocol gekeurd 

(stoorstoffen) en aan de ander kant wordt niet volop ingezet op deelafkeur. Dus het 

contract wordt ook na herhaaldelijk aandringen van alle Twentse gemeenten niet 

volledig nagekomen. 
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3. Doelstelling 
Hieronder wordt de doelstelling van het plan van aanpak toegelicht. 

 

De doelstelling is om de kwaliteit van het ingezamelde PMD zodanig te verbeteren dat 

de vervuiling binnen de maximale vervuilingsgraad van 15% komt zoals bedoeld in het 

Beoordelingsprotocol PMD opgesteld door de VNG, NVRD, Afvalfonds Verpakkingen 

en Nedvang.  

 

Het doel kan als volgt worden samengevat: 

 

“De reductie van de hoeveelheid afkeur pmd via  

1) een reductie in de hoeveelheid vervuiling in het door inwoners aangeboden pmd  

2) het verkeerd inzamelen door het gebruik van de worm in het inzamelvoertuig  

3) het toepassen van het principe van deelafkeur op de overslag”  
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4. Financiën 
De gemeenten zijn alleen nog verantwoordelijk voor de inzameling, waarvoor de 

gemeenten een vergoeding van € 261 per ton ontvangen. Voor 2021 is de vergoeding 

vastgesteld op € 245 per ton. Het verbranden van de afgekeurde vrachten PMD bij 

Twence kost € 202 per ton. In praktijk betekent dat wij voor elke afgekeurd ton PMD 

niet de vergoeding van € 261 ontvangen maar € 202 moeten betalen aan Twence voor 

het verbranden als restafval. Per saldo kost elke ton afgekeurd PMD ons € 463 per ton. 

Bij een gemiddelde hoeveelheid van 1000 ton per jaar kost de gemeente dat jaarlijks € 

463.000. (Dinkelland 1168 ton en Tubbergen 793 in 2019). 

 

Door de juiste uitvoering van het beoordelingsprotocol PMD door SUEZ/VPKT zou elke 

extra goedgekeurde ton PMD dan € 261 opleveren voor de inzameling en hoeven we 

niet de kosten voor verbranding bij Twence van € 202 te betalen. 
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5. Werkwijze 
Hieronder wordt aangegeven hoe we aan de weergegeven doelstelling invulling 

willen geven.   

 

Deze ambitie moet gerealiseerd worden vanuit verschillende invalshoeken, namelijk: 

- Meer en nog betere communicatie, uitbreiden “Terugwinnaars”  

- Instellen van maximaal 400 te legen containers per vracht 

- Controles en handhaving periodiek een aantal keren per jaar per kern 

- Onderzoeken striktere deelafkeur 

- Onderzoeken juridische mogelijkheden afdwingen uitvoering gehele 

uitvoeringsprotocol door SUEZ 

 

Actielijn 1: vervolg aanpak #Terugwinnaars  

We hebben bij de eerste actie van #Terugwinnaar geconstateerd dat de aanpak 

positieve invloed heeft op de door de inwoners aangeleverde kwaliteit van het pmd. 

Daarom willen we deze actie herhalen en structureel inzetten. 

 

Wat willen we bereiken?  

Verbeteren van de kwaliteit van het door de inwoners aangeboden pmd. 

 

Wat gaan we doen en wat gaat het kosten? 

 

Actie Toelichting Kostenindicatie Planning 

Algemene 

grondstoffen 

communicatie  

Online en offline 

communicatie over 

grondstoffen, inclusief 

buurtgerichte 

maatwerkacties 

€26.000 Heel 2021 

Kwaliteitscontroles: 

registratie vervuiling 

en afvalcoaching 

Alle aansluitingen in 

Tubbergen en Dinkelland 

worden twee keer per jaar 

gecontroleerd, waar bij 

geconstateerde vervuiling 

de container niet wordt 

geledigd (inhaalronde),  

inclusief afvalcoaching 

tijdens controles 

Voorloopkosten: 

 Tubbergen: 

€16.100 

 Dinkelland: 

€21.000 

 

Heel 2021, 

start 

inzamelronde 

week 45 in 

Tubbergen 

en week 49 

in Dinkelland  

Kennis en inzicht 

vergroten kwaliteit 

grondstoffen 

Uitvoeren sorteeranalyses 

samenstelling pmd 

€2500,- per 

sorteeranalyse 
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Actielijn 2: aanpassingen inzameling (Renewi) 

Het pmd in beide gemeenten wordt door Renewi ingezameld (aanbesteding 

gemeenten/ROVA). Een deel van de afkeur bij de overslag van SUEZ wordt 

mogelijkerwijs veroorzaakt doordat (al vervuild) pmd wordt ‘verdraaid’ door de worm 

van het inzamelvoertuig, een risico dat wordt vergroot wanneer de inzamelvoertuigen 

vol zitten.  

 

Wat willen we bereiken? 

Voorkomen dat er tijdens het inzamelen van het pmd het zodanig wordt behandeld 

dat het leidt tot afkeur. 

 

Wat gaan we daar voor doen en wat gaat het kosten 

 

Actie Toelichting Kosten Planning 

Aanpassing contract 

Renewi, met max. 400 

containers toegestaan 

per vracht 

 

Minder containers per 

vracht reduceert risico van 

versmering 

PM Per direct 

 

 

Actielijn 3: onderzoeken mogelijkheden betere voorsortering en 

deelafkeur 

Zoals in hoofdstuk 2 aangegeven wordt het protocol voor sortering en deelafkeur 

niet goed toegepast. Wanneer dit wel zou gebeuren zou dit ook een bijdrage leveren 

aan betere kwaliteit en lagere afkeurpercentage van het aangeleverde PMD. 

 

Wat willen we bereiken? 

Goede toepassing van het protocol voor sortering en deelafkeur. Waarbij het doel 

moet zijn zoveel mogelijk PMD te hergebruiken. 

 

Wat gaan we daar voor doen en wat gaat het kosten? 

 

Actie Toelichting Kosten Planning 

Zowel ambtelijke als 

bestuurlijke 

overleggen met 

Nedvang, VPKT en 

SUEZ 

Om te komen tot 

volledige uitvoering van 

het beoordelings-

protocol PMD, dat leidt 

tot minder afkeur. 

 

PM Overleggen 

vinden al plaats 
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Actielijn 4: Onderzoeken juridische mogelijkheden afdwingen 

uitvoering gehele uitvoeringsprotocol door SUEZ 

We worden nu door toedoen van de manier van handelen door SUEZ geconfronteerd 

met hoge kosten omdat we geen inzamelvergoeding voor PMD krijgen en ook nog 

extra kosten moeten maken voor verbranding van afgekeurd pmd doordat het naar 

onze mening het protocol niet goed wordt uitgevoerd. 

 

Wat willen we bereiken? 

De mindere inkomsten en extra kosten die tussen 1 juli 2020 en heden zijn gemaakt 

worden (deels) gedragen door SUEZ. 

 

Wat gaan we daar voor doen en wat gaat het kosten? 

 

Actie Toelichting Kosten Planning 

Onderzoek naar 

kansen juridische 

stappen In gebreke 

stellen SUEZ/VPKT 

en mogelijkheid aan 

te sluiten bij 

juridische stappen 

andere Twentse 

gemeenten. 

 

Om te komen tot 

volledige uitvoering van 

het beoordelings-

protocol PMD, dat leidt 

tot minder afkeur. 

PM Onderzoek vindt 

al plaats. 

Resultaten nog 

niet bekend. 
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6. Monitoring 
In dit hoofdstuk wordt per actielijn aangegeven hoe we de diverse lijnen gaan 

monitoren. 

 

Actielijn 1:  vervolg aanpak #Terugwinnaars 

Maandelijks gaan we inzameling van het PMD monitoren op basis van de 

communicatie uitingen en controles elke maand de afkeur analyseren, de financiële 

consequenties in beeld brengen en naar aanleiding van de resultaten deze actielijn 

aanpassen of de prioriteiten wijzigen. 

 

Actielijn 2:  aanpassingen inzameling (Renewi) 

Na elke maandelijkse inzamelronde wordt op basis van de vrachtbrieven de 

verkregen resultaten van de hoeveelheid afkeur op basis van de vrachtbrieven het 

effect van de maatregelen gemeten en wanneer nodig wordt deze actielijn 

aangepast. Op basis van een maandelijkse tussenrapportage, waarin resultaten afkeur 

en financiële resultaten en op basis van de resultaten zijn opgenomen, wordt het 

actieplan geëvalueerd en waar nodig aangepast. 

Actielijn 3:  onderzoeken mogelijkheden betere voorsortering en 

deelafkeur 

Op vrijdag 30 oktober jongstleden heeft een vervolg gesprek plaats gevonden tussen 

de Twentse gemeenten en VPKT/NEDVANG over de naleving van het 

beoordelingsprotocol PMD. De Twentse gemeenten zijn vertegenwoordigd door de 

wethouders van de gemeenten Hengelo, Losser en Wierden. Ambtelijk door de 

medewerkers van Rijssen Holten en Almelo. Beide partijen geven nadrukkelijk aan dat 

het uiteindelijke doel van het contract is om zoveel mogelijk PMD te hergebruiken. 

Waarbij bronscheiding nog steeds het uitgangspunt is. 

 

Stappen gemeenten 

De gemeenten hebben naar aanleiding van eerdere afspraken al de nodige stappen 

gezet. Een kleine opsomming voor Dinkelland en Tubbergen: 

 Het project #Terugwinnaars is weer opgepakt met de nodige communicatie.  

Daarnaast wordt er gewerkt aan een afvalscheider PMD.  

 Op basis van het project #Terugwinnaars worden met voorlopers weer controles  

uitgevoerd. 

 ROVA/Renewi zullen vaker lossen waardoor het afval minder wordt  

samengeperst. Maximaal aantal te legen containers is 400 per vracht. 

  

Deelafkeur 

Door de gemeenten is aangegeven dat er ongeveer 70 tot 75 procent naar 

verwachting goed materiaal wordt ingezameld. De vervuiling is daarmee gemiddeld 
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hoger dan de 15% die in het protocol staat genoemd. In het protocol is echter ook 

aangegeven dat de mogelijkheid voor deelafkeur open staat. Bij 10% van de vrachten 

is echter de laatste twee weken slechts deelafkeur toegepast. 

  

Op vrijdag 30 oktober is tussen alle partijen afgesproken dat per direct deelafkeur 

wordt toegepast. Al het PMD zal daarnaast worden aangeboden bij Attero. Hierdoor 

ontstaat een beter beeld van de kwaliteit van het materiaal. 

Vanaf heden is dan ook vervuiling toegestaan tot 35%. De gemeenten ontvangen 

vanaf heden een inzamelvergoeding voor minimaal 65% van het PMD dat wordt 

aangeleverd. Deze afspraken blijven van kracht tot dat er nieuwe afspraken liggen. 

Hiervoor zijn al weer nieuwe afspraken gepland 

 

Actielijn 4:  Onderzoeken juridische mogelijkheden afdwingen 

uitvoering gehele uitvoeringsprotocol door SUEZ 

Op dit moment wordt in Twents verband onderzoek gedaan naar kansen juridische 

stappen voor een “In gebrekestelling van SUEZ/VPKT en mogelijkheid aan te sluiten 

bij juridische stappen van andere Twentse gemeenten”. Op basis van de onder 

actielijn 3 genomen gesprekken hebben in ieder geval bereikt dat een vervuiling van 

35% wordt geaccepteerd. Daarnaast komt 65% van het ingezamelde PMD in 

aanmerking voor een inzamelvergoeding. Wij blijven in gesprek met de VPKT om te 

komen tot zo min mogelijke afkeur. 
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7. Planning en organisatie 
 

Hieronder wordt de planning weergegeven voor het opstellen van het “plan van 

aanpak”. 

 

 

ORGANISATIE FUNCTIE NAAM TAAK 

NOABERKRACHT

  

Beleid Th. Leferink 

op Reinink 

Opstellen collegeadviezen en 

raadsvoorstellen/-brieven 

afstemming met ROVA en 

bestuurders 

NOABERKRACHT Communica

tie 

B. Smelt Informatievoorziening en 

afstemming 

ROVA  Accountma 

nager 

L. Koster Coördinatie tussen ROVA, 

Dinkelland en Tubbergen 

ROVA Beleid C. Hendriks Aanreiken gegevens bijdrage 

ambitie en uitrol 

Terugwinnaars 

ROVA Communica

tie 

M. de Weerd  Informatievoorziening en 

afstemming 

    

    

    

Activiteit Onderdeel Datum gereed 

Plan van aanpak  26-10-2020 

 Inventarisatie  27-10-2020 

 Analyse 28-08-2020 

 Kwaliteit en continuïteit  29-08-2020 

 Plan de campagne klaar 02-11-2020 


