
Raadsvoorstel 

Zaaknummer: 123102
Datum vergadering: 22 september 2020
Datum voorstel: 18 augustus 2020
Nummer: 17. A 
Onderwerp: Verklaring van algemeen belang PMD-inzameling maatschappelijke organisaties

Voorgesteld raadsbesluit
1. Het inzamelen van PMD-afval bij maatschappelijke organisaties van algemeen belang te verklaren en 

te laten uitvoeren door Renewi/ROVA;
2. de verklaring van algemeen belang op de voorgeschreven wijze te publiceren.

Samenvatting van het voorstel
Bij besluit van 26 mei 2020 hebben wij besloten om aan de maatschappelijke organisaties, hierna MO's, een 
PMD-container beschikbaar te stellen. Hierover hebben wij u per raadsbrief geïnformeerd. Daarvoor dient uw 
raad te verklaren dat het inzamelen van PMD-afval bij maatschappelijke organisaties van algemeen belang 
is en te laten uitvoeren door Renewi/ROVA.

Aanleiding voor het voorstel
De ambitie van de gemeente, ondersteund door ROVA, is dat alle grondstoffen en producten in duurzame 
kringlopen rondgaan. Binnen deze visie wordt ingezet op zoveel mogelijk waardevolle grondstoffen aan de 
bron gescheiden te krijgen. De jeugd moet dit feitelijk in haar opvoeding meekrijgen, maar ziet bij de 
plaatselijke (sport) verenigingen dat grondstoffen (nog) niet gescheiden worden. Om die reden hebben zowel 
de verenigingen als de gemeenteraad gevraagd of het mogelijk is om PMD containers aan maatschappelijke 
organisaties te verstrekken en deze met de huishoudelijke afvalinzameling mee te laten liften.

Beoogd resultaat van het voorstel
Gescheiden PMD-inzameling bij maatschappelijke organisaties bevorderen, draagt bij aan het thema 
Duurzaamheid uit het Maatschappelijk Effectenplan van Dinkelland in het streven naar een afvalloos 
Dinkelland in 2030.

Argumentatie
Zoals al aangegeven heeft ons college op 26 mei 2020 besloten om aan de maatschappelijke organisaties, 
hierna MO's, een PMD-container beschikbaar te stellen. Uiteindelijk dient uw raad in te stemmen met de 
gewenste en bijgevoegde "Verklaring van algemeen belang PMD-inzameling maatschappelijke organisaties".

Voordat uw raad kan instemmen met de genoemde verklaring van algemeen belang diende dat voornemen 
om te komen tot een "Aanwijzing economische activiteiten in het algemeen belang" ter inzage gelegd te 
worden. Gedurende de periode van 25 juni tot 6 augustus 2020 konden belanghebbenden hun zienswijzen 
naar voren brengen, waarmee er een extra waarborg was dat hun belangen worden meegewogen. Van de 
mogelijkheid om zienswijzen in te dienen is geen gebruik gemaakt.

Nu er geen zienswijzen zijn ingediend, wordt voorgesteld om uw raad het inzamelen van PMD door 
maatschappelijke organisaties aan te laten wijzen als activiteit, die plaatsvinden in het algemeen belang als 
bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet.

Externe communicatie
Het is belangrijk dat een eenduidig en helder verhaal wordt uitgedragen door de Klant Contact Centra van 
zowel ROVA als de gemeente voor het beantwoorden van eventuele vragen van inwoners. ROVA zorgt voor 
de afstemming met Renewi als inzamelaar. Verder wordt de communicatie beperkt tot het aanschrijven van 
de in aanmerking komende maatschappelijke organisaties.

Financiele paragraaf
Het ingezamelde PMD materiaal is gelijkwaardig aan huishoudelijk afval en kan daardoor eenvoudig worden 
meegenomen in de reguliere route. Kosten zijn hierdoor verwaarloosbaar. Verwerkingskosten zijn naar 
verwachting zeer laag door het relatief lage gewicht. Bovendien betreft het voornamelijk materiaal dat ook 
mee naar huis kan worden genomen waar het eveneens onderdeel is van de reguliere kosten. De gebruikers 



van de maatschappelijke organisaties zijn grotendeels ook inwoners van Dinkelland/Tubbergen. Gelet op de 
aard van het materiaal, de lage hoeveelheden en dus ook kosten en het maatschappelijk belang is het 
mogelijk de kosten onderdeel uit te laten maken van de reguliere kosten voor huis-aan-huis inzameling door 
Renewi/ROVA. De kosten kunnen worden verrekend via de DVO. De gemeente betaalt ROVA voor de 
inzameling een integraal kostendekkend tarief. De inzameling van het PMD bij MO’s wordt op de 
eindafrekening separaat gefactureerd. In de begroting is reeds een budget van € 4.950 voor de PMD-
inzameling bij maatschappelijke organisaties beschikbaar gesteld.

Uitvoering
Extra voorwaarden
Deelnemende maatschappelijke organisaties krijgen medewerking bij het inzamelen van PMD. Hieraan 
worden de volgende aanvullende voorwaarden verbonden: 

1.        De inzameling moet bijdragen aan de milieudoelstelling én aan de educatieve doelstelling van de 
gemeente/ROVA.
2.        Het restafval en GFT wordt aan de markt overgelaten omdat dit geen milieu- en/of educatief doel 
dient.
3.        De aard en het volume van de PMD is gelijk aan de aard en het volume van deze stroom bij 
huishoudens. Indien dit niet het geval is dan is er geen afvoer via de huishoudelijke route mogelijk.
4.       Alleen op PMD wordt service verleent.
5.       Maximaal drie 240-liter minicontainers voor de inzameling van PMD.
6.       De ingezamelde PMD lift mee in de huishoudelijke grondstoffeninzameling.
7.       De inzameling beperkt zich tot de externe inzamellogistiek. De interne inzamellogistiek wordt buiten 
beschouwing gelaten.
8.        De service geldt alleen voor MO’s zonder winstoogmerk c.q. ideële instellingen

De MO's worden hierover schriftelijk geïnformeerd.

Mogelijke risico’s
Met de inzameling van PMD bij MO’s loopt de gemeente mogelijk de volgende risico’s:
1.    Het Afvalfonds Verpakkingen wil geen vergoeding meer geven over het ingezamelde PMD. In dat geval 
heeft de gemeente de optie om:
a.    Te stoppen met de inzameling van het PMD bij MO’s
b.    Het PMD apart in te zamelen, maar dan zonder afzet/vergoeding
c.    Het Afvalfonds biedt een correctie aan op de vergoeding
2.    Marktpartijen stappen naar de rechter en vechten het inzamelen van PMD bij MO's aan

Evaluatie
n.v.t.

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
In de gemeente Tubbergen wordt door het college een gelijkluidend voorstel aan de raad voorgelegd.

Burgemeester en wethouders van Dinkelland,

de secretaris de burgemeester

E.M. Grobben J.G.J. Joosten 



Raadsbesluit  

Datum: 22 september 2020
Nummer: 17. B 
Onderwerp: Verklaring van algemeen belang PMD-inzameling maatschappelijke organisaties

De raad van de gemeente Dinkelland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 augustus 2020, nr. 17. A;

gelet op het advies van de commissie Omgeving en Economie van 1 september 2020;

gelet op artikel op het bepaalde in de Wet Markt en Overheid, de artikelen 25g t/m 25m van de 
Mededingingswet

besluit 
1. Het inzamelen van PMD-afval bij maatschappelijke organisaties van algemeen belang te verklaren en 

te laten uitvoeren door Renewi/ROVA;
2. de verklaring van algemeen belang op de voorgeschreven wijze te publiceren.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 22 september 2020

De raadsgriffier, De voorzitter,


