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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze vergadering van 19 november 2019 hebben wij het navolgende onderwerp besproken: 
Afvalinzameling maatschappelijke organisaties 
 
Ons besluit 
Wij hebben in die vergadering besloten in te stemmen met: 
1. het beschikbaar stellen van een PMD-container aan de maatschappelijke organisaties; 
2. de structurele kosten, zijnde € 5.000, ten laste te brengen van de algemene middelen, te verantwoorden 
via het Programmajournaal. 
 
Toelichting 
Vanaf 1 januari 2016 zijn we aan de hand van de invoering van DIFTAR gestart met een nieuwe manier van 
afvalinzameling, waarmee we zo veel mogelijk grondstoffen terug brengen in de keten. Ook 
maatschappelijke organisaties, zoals Sportaccommodaties (sportterrein, kantine, kleedgebouw, toiletten, 
recreatie), Multifunctionele accommodaties (MFA’s), Wijk/Buurtcentra/Clubhuizen, Musea, Sportzalen, 
Molens, Carnavalsloodsen en Bibliotheken willen het goede voorbeeld geven door hun grondstoffen apart in 
te zamelen en te laten verwerken. Zij vragen de gemeente om hiervoor een oplossing te bieden. 
 
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. De vraag is of het mogelijk 
is om PMD containers aan maatschappelijke organisaties (hierna: MO) te verstrekken en deze met de 
huishoudelijke afvalinzameling mee te laten liften. 
 
Gebleken is dat vigerende wet- en regelgeving het niet toe staat om de kosten voor het inzamelen van PMD 
afval van MO’s op te nemen in de gemeentelijke afvalstoffenheffing. Het gaat hier immers om het inzamelen 
van "bedrijfsafval". 
 
Landelijk gezien wordt hierover ook al langer discussie gevoerd om afvalinzameling mee te laten nemen in 
de huishoudelijke inzamelroutes. Er is echter nog geen zicht op wanneer dat geformaliseerd wordt. Om 
vooruitlopend op de landelijke ontwikkelingen de MO's toch te faciliteren en te stimuleren willen we hen een 
PMD container beschikbaar stellen en ook daar de PMD in te zamelen. De kosten voor het beschikbaar 
stellen van de PMD-containers en het inzamelen worden geschat op € 5.000. Deze kosten worden ten laste 
gebracht van de algemene middelen. De verantwoording vindt plaats via het Programmajournaal. 

 



 
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. 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 


