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Geachte raads- en commissieleden,

Waarover gaat deze brief?
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over
Verklaring van algemeen belang PMD-inzameling maatschappelijke organisaties

Ons besluit
In onze vergadering hebben we besloten
1. Het inzamelen van PMD-afval bij maatschappelijke organisaties van algemeen belang te verklaren;
2. Het inzamelen van grondstoffen bij maatschappelijke organisaties te laten uitvoeren door Renewi/ROVA, 
zolang aan de aanvullende voorwaarden wordt voldaan;
3. Het voorgenomen besluit gedurende zes weken ter inzage te leggen.

Toelichting
Er is sprake van een maatschappelijke organisatie wanneer deze gelieerd (direct of indirect via bijv. 
subsidies) is aan de gemeente. De gemeente bepaalt het kader hiervoor. Slechts MO zonder winstoogmerk 
c.q. ideële instellingen komen in aanmerking voor inzameling van grondstoffen, zoals PMD. 

Inzameling van PMD bij MO's wordt op basis van de Wet Milieubeheer niet gezien als een gemeentelijke 
taak. Dat betreft het inzamelen van bedrijfsafval. Om uitvoering te geven aan uw besluit dient een besluit 
genomen te worden voor een "Verklaring van algemeen belang PMD-inzameling maatschappelijke 
organisaties".

Ingevolge de Wet Markt en Overheid (dit betreft de artikelen 25g t/m 25m van de Mededingingswet) gelden 
voor overheden die economische activiteiten verrichten bepaalde gedragsregels om concurrentievervalsing 
te voorkomen. De raad kan besluiten dat bepaalde economische activiteiten worden uitgezonderd van de 
werking van de Wet Markt en Overheid door deze aan te wijzen als zijnde een activiteit in het algemeen 
belang. Dit is relevant om de PMD-inzameling bij maatschappelijke organisaties door Renewi/ROVA via de 
route-inzameling mogelijk te maken. De inzameling geldt alleen voor MO’s zonder winstoogmerk c.q. ideële 
instellingen.

Dit voorstel gaat uitsluitend over de PMD stromen. Voor restafval en GFT geldt dat dit niet onder de 
voorwaarden valt, maatschappelijke organisaties moeten hier zelf zorg voor blijven dragen. Als het apart 
inzamelen van PMD succesvol is, blijft er naar schatting vrij weinig restafval over. 

Voor de verdere details wordt verwezen naar de bijgevoegde "Verklaring van algemeen belang PMD-
inzameling maatschappelijke organisaties".



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.

Vervolgprocedure
Voordat uw raad definitief kan instemmen met het aanwijzen van het inzamelen van PMD-afval bij 
maatschappelijke organisaties als een activiteit van algemeen belang en hiermee de Wet Markt en Overheid 
niet langer van toepassing te verklaren, dient het voorgenomen besluit gepubliceerd te worden. Na 
verwerking van mogelijk binnengekomen reacties zullen wij uw raad voorstellen om een definitief besluit van 
algemeen belang te nemen voor het inzamelen van PMD-afval bij maatschappelijke organisaties.

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


