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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
Deze brief gaat over de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de fractie Lokaal Dinkelland, met betrekking 
tot vragen afvalscheiding in afvalcontainers. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben wij besloten de schriftelijke vragen middels deze raadsbrief te beantwoorden.  
 
Toelichting 
De fractie Lokaal Dinkelland stelt aangaande het artikel in de Twentsche Courant Tubantia van 23.09.2020 
conform artikel 35 de volgende vragen aan ons college: 
 
Toelichting 
“Vuil plastic is een enorme kostenpost, afval steeds vaker afgekeurd”. In dit artikel lezen wij dat Twentse 
gemeenten tonnen extra kunnen overhouden als het scheiden van plastic afval wordt verbeterd volgens 
Twente Milieu. Goedgekeurde PMD levert volgens dit artikel 260 euro per ton op, terwijl afkeur 200 euro kost. 
Een verschil van 460,00 euro per ton. De gemeente Losser raamt haar verlies op 200.000,00 euro per jaar, 
de gemeente Haaksbergen zelfs op 300.000,00 euro per jaar. De gemeente Dinkelland laat haar inzameling 
verlopen via ROVA. Gezien de ontwikkelingen in andere gemeenten zijn wij benieuwd naar de situatie in 
onze gemeente via deze inzamelaar van met name ons PMD en stellen daarom de volgende vragen aan 
ons college. 
 
De vragen: 
1.    Hoeveel PMD containers heeft de gemeente Dinkelland verstrekt ? 
Antwoord: 
Binnen de gemeente Dinkelland is aan 10197 huishoudens een PMD container versterkt en zijn 282 
huishoudens aangesloten op een verzamelcontainer. 
  
2.     Welk percentage van deze containers wordt afgekeurd conform bovenstaande ? 
Antwoord: 
Op basis van de gegevens van de Verpakkingsketen BV (VPKT) zijn er in de maanden juli, augustus en 
september respectievelijk 24, 15 en 15 van de vrachten PMD afgekeurd. In tonnages is dat respectievelijk 
162, 106 en 96 ton In juli, augustus en september werden respectievelijk 0, 4 en 1 vracht goedgekeurd. 
Concreet betekent dit een afkeurpercentage van respectievelijk 100%, 79% en 94%. Voor wat betreft de 
maand juli kan worden gemeld dat op basis van de vier wekelijkse cyclus er twee inzamelrondes hebben 
plaatsgevonden. 

 



 
3.    Wat bedragen de extra kosten hierdoor in onze gemeente ? 
Antwoord: 
Deze data gebaseerd op gegevens zoals deze geregistreerd zijn bij levering door de weegbrug op de 
overslag locatie van SUEZ in Hengelo volgens de gegevens van de VPKT. 
 
Juli 
In juli kennen we een afkeur van 162 ton PMD. Een afkeur van 100%. Dat betekent dat 162 ton bij Twence 
wordt verbrand als restafval. Kosten 162 ton x verbrandingstarief van € 210 per ton is totaal € 34.020. 
Hiervoor lopen we een inzamelvergoeding mis van € 265 per ton, is totaal € 42.930. Deze maand hebben we 
geen inzamelvergoeding ontvangen. 
 
Augustus 
In augustus kennen we een afkeur van 106 ton. Een afkeur van 79%. Dat betekent dat 106 ton bij Twence 
wordt verbrand als restafval. Kosten 106 ton x verbrandingstarief van € 210 per ton is totaal € 22.260. 
Hiervoor lopen we een inzamelvergoeding mis van € 265 per ton, is totaal € 28.290. Voor 4 vrachten krijgen 
we een inzamelvergoding van € 1.060. 
 
September 
In september kennen we een afkeur van 96 ton. Een afkeur van 94%. Dat betekent dat 96 ton bij Twence 
wordt verbrand als restafval. Kosten 96 ton x verbrandingstarief van € 210 per ton is totaal € 20.160. 
Hiervoor lopen we een inzamelvergoeding mis van € 265 per ton, is totaal € 25.440. Voor 1 vracht krijgen we 
een inzamelvergoding van € 265. 
 
Met betrekking tot de werkelijke financiële gevolgen inzake de ontwikkelingen rondom de afkeuring van PMD, 
zullen deze worden meegenomen in de jaarverantwoording 2020. De te verwachten financiële tegenvallers 
kunnen worden opgevangen binnen de voorziening afval. De huidige stand van de voorziening per 31 
december 2020 is € 647.000,-. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
Op basis van artikel 35 van het Reglement van Orde kan een raadslid schriftelijke vragen stellen aan het 
college. Schriftelijke vragen worden door het college beantwoord middels een raadsbrief. 
Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 
 

E.M. Grobben 
 

J.G.J. Joosten 


