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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 van Lokaal Dinkelland, met 
betrekking tot het verstrekken van containers aan maatschappelijke organisaties voor inzameling restafval.  
 
Ons besluit 
In onze vergadering van 4 februari 2020 hebben wij besloten de schriftelijke vragen middels deze raadsbrief 
te beantwoorden.  
 
Toelichting 
De fractie van Lokaal Dinkelland geeft in haar schriftelijke vragen aan dat het een ambitie van de gemeente 
is dat alle afvalstoffen worden hergebruikt voor het maken van nieuwe producten. Daarom spreken we niet 
van afvalstoffen, maar van grondstoffen. Om deze grondstoffen optimaal te kunnen benutten is het belangrijk 
dat het afval gescheiden wordt ingezameld. Glas bij glas, plastic bij plastic enz. Deze gescheiden inzameling 
wordt ook wel bronscheiding genoemd. 
  
In de raadsbrief 2019, nummer 81, hebben wij aangegeven dat maatschappelijke organisaties, onder andere 
sportaccommodaties, MFA’s, carnavalsloodsen, sportzalen, musea en bibliotheken een PMD-container 
krijgen en dat zij kunnen meeliften met de reguliere inzameling daarvan. De kosten van de inzameling 
kunnen officieel geen onderdeel uitmaken van de reguliere afvalstoffenheffing, maar worden door de 
gemeente gedragen. 
  
De fractie Lokaal Dinkelland vindt het mede vanuit een educatief oogpunt een uitstekende ontwikkeling dat 
de maatschappelijke organisaties op deze wijze bijdragen aan bronscheiding en daarmee een 
voorbeeldfunctie vervullen. Lokaal Dinkelland zou graag zien dat deze manier van het inzamelen van PMD 
ook gaat gelden voor het zogenaamde restafval. 
  
Daarom stelt de fractie van Lokaal Dinkelland de volgende vragen: 
1. Is het college met hen van mening, dat onder het motto ‘goed voorbeeld doet goed volgen’ 

gescheiden inzameling van afgedankte grondstoffen bij de maatschappelijke organisaties naast 

milieuwinst ook een goede voorbeeldfunctie oplevert? 

 
Antwoord: Ja, het educatieve aspect van gescheiden inzameling van grondstoffen bij maatschappelijke 
organisaties is minstens zo waardevol als de behaalde milieuwinst. 
 
 

 



 
2.  Zo ja, dat de maatschappelijke organisaties gefaciliteerd zouden moeten worden bij de inzameling 

van zogenaamd rest-afval, zoals dat ook voor de PMD is vastgesteld? 
 
Antwoord: Nee, hieraan liggen de volgende redenen ten grondslag: 
Volgens artikel 10.21 ‘Wet milieubeheer’ is de gemeente verplicht om binnen haar grondgebied ten minste 
een maal per week de huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen. Huishoudelijke afvalstoffen zijn (op grond 
van artikel 1 Wet milieubeheer) alle afvalstoffen die afkomstig zijn uit een particuliere huishouding, met 
uitzondering van gevaarlijke afvalstoffen. Bedrijfsafvalstoffen worden niet gezien als huishoudelijke 
afvalstoffen. Afvalstoffen van maatschappelijke organisaties worden wettelijk gezien als bedrijfsafval. 
  
Artikel 15.33 Wet milieubeheer regelt de financiering van de inzamelplicht. In dit artikel staat dat inwoners 
betalen voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen d.m.v. afvalstoffenheffing. 
  
Volgens deze wet mag de inzameling van bedrijfsafval niet op dezelfde manier worden gefinancierd. Dit 
moet worden geregeld op basis van artikel 229 Gemeentewet via de zogenaamde ‘reinigingsrechten’. Deze 
reinigingsrechten gelden ook voor reguliere bedrijven die afval produceren dat vergelijkbaar is met 
huishoudelijk afval. Voor maatschappelijke organisaties kan geen uitzondering gemaakt worden. 
  
Het meenemen van bedrijfsafval in de huishoudelijke route is niet toegestaan. Daarvoor zou een aparte 
inzamelroute ingesteld moeten worden. De kosten voor het beschikbaar stellen van de restafvalcontainers, 
het inzamelen en laten verwerken als bedrijfsafval komen voor rekening van de gemeente en zullen betaald 
moeten worden uit de pot de algemene middelen. 
  
Verschil ten opzichte van de PMD inzameling bij maatschappelijke organisaties 
Voor de inzameling van PMD ontvangt de gemeente van de producenten van levensmiddelen via Nedvang 
een vergoeding voor het inzamelen, sorteren en vermarkten van het PMD materiaal. De gemeente kan dat 
dan ook budgetneutraal uitvoeren. 
  
De kosten voor het inzamelen en het afvoeren van restafval bij de huishoudens verloopt via de variabele 
kosten vastgesteld in de Verordening op de Afvalstoffenheffing en is alleen van toepassing op huishoudelijk 
afval. 
  
Restafval dat afkomstig is van maatschappelijke organisaties wordt gezien als bedrijfsafval en mag daarom 
niet via een afvalstoffenheffing in rekening gebracht worden. Dit betekent dus een extra kostenpost voor de 
gemeente. 
  
3.  Is het college bereid de gemeenteraad hierover een voorstel te doen, met onder andere de 

organisatorische en financiële consequenties? 
 
Antwoord: Nee, en wel om de hiervoor weergegeven redenen: het is te duur. 
 
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 binnen 30 dagen door het college beantwoord middels een raadsbrief. 
 
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 


