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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze vergadering van 11 februari 2020 hebben wij het navolgende onderwerp besproken: 
Deelnemersovereenkomst Verpakkingen 2020-2029 
 
Ons besluit 
Wij hebben in die vergadering besloten: 
1. Op het keuzeformulier bij de Deelnemersovereenkomst Verpakkingen 2020-2029 te kiezen voor het 
Bronscheidingsmodel en dit in te laten gaan per 1 april 2020; 
2. In te stemmen met de de Deelnemersovereenkomst met Nedvang en wethouder Blokhuis te mandateren 
om de Deelnemersovereenkomst met Nedvang voor 14 februari 2020 te ondertekenen. 
3. Twence opdracht te geven het contract met Attero voor de overslag en sortering van PMD per 1 april 2020 
te ontbinden. 
 
Toelichting 
Eind 2019 zijn door VNG en Stichting Afvalfonds Verpakkingen (AFV) nieuwe afspraken gemaakt over de 
inzameling van verpakkingen en de rol die de gemeenten daarin hebben. De gemeente Dinkelland zal 
daarom een nieuwe overeenkomst sluiten met de stichting AFV. 
 
De nieuwe afspraken maken het inzamelsysteem van verpakkingen eenvoudiger en eenduidiger. Kortom, 
een verbeterde aanpak waarin diverse knelpunten zijn opgelost. Regie, risico en verantwoordelijkheid komt 
te liggen bij de ketenpartners die primair verantwoordelijk zijn. De afspraken tussen VNG en AFV zijn 
vastgelegd in de Ketenovereenkomst Verpakkingen (KOV) en volgt de Raamovereenkomst Verpakkingen 
2013-2022 op. Om als individuele gemeente gebruik te kunnen maken van de overeengekomen 
vergoedingen en afspraken moet er ook tussen gemeenten en AFV een overeenkomst gesloten worden, de 
zogenaamde Deelnemersovereenkomst (DOV). De gemeenten wordt gevraagd voor 14 februari 2020 deze 
DOV te ondertekenen. Daarmee kan de uitvoering in 2020 en later gecontinueerd worden. Besloten is om zo 
snel mogelijk de overeenkomst te tekenen per 1 april 2020 over te gaan op de nieuwe afspraken.  
 
Huidige situatie 
De Twentse gemeenten zijn op basis van de Raamovereenkomst verantwoordelijk voor de hele keten van 
inzameling tot en met sortering en vermarkting van het ingezamelde PMD. Voor het post-collection deel (na 
inzameling) hebben de gemeenten gezamenlijk Twence verzocht de sortering en vermarkting aan te 
besteden. Dit heeft geleid tot een overeenkomst tussen Twence en Attero voor de sortering van PMD. Dit 
contract heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk tot ingewikkelde discussies geleid over afkeuren (al dan niet 
terecht), kwaliteit van het ingezamelde PMD en tegenvallende sorteerresultaten. Het contract met Attero is 

 



nog gebaseerd op oude uitgangspunten en aannames voor de samenstelling van het PMD. Dit past niet 
langer bij de huidige inzamelpraktijk. Al met al een situatie die voor beide partijen onwenselijk is en voor de 
gemeenten leidt tot stijgende kosten en tegenvallende sorteeropbrengsten. De nieuwe afspraken met 
Nedvang bieden wat dat betreft een beter perspectief voor de gemeenten. 
Het huidige contract met Attero loopt nog tot 31 december 2020. Maar Attero heeft in overleg met Twence al 
aangegeven dat ze bereid zijn in goed overleg over te gaan tot ontbinding per 1 april 2020. Het huidige 
contract is verliesgevend voor Attero. 
 
Op dit moment wordt het PMD binnen de gemeente huis aan huis ingezameld op basis van bronscheiding 
aan de hand van een PMD-container. In de nieuwe situatie blijft dit ongewijzigd. Het verschil is dat wij vanaf 
1 april in het voorgestelde model niet meer verantwoordelijk zijn voor het sorteren en vermarkten van het 
PMD. Wij zijn alleen nog verantwoordelijk voor de inzameling. 
 
Samenvatting afspraken Ketenovereenkomst 2020-2029 
Bij de nieuwe afspraken in de KOV komt er landelijk meer uniformiteit in de geaccepteerde samenstelling 
van het PMD. Er worden nu ook kunststoffen zijnde niet verpakkingen toegestaan. Dit maakt de toegestane 
samenstelling breder. Hierdoor kan eenduidiger (landelijk) en op gelijke wijze gecommuniceerd worden. Dit 
maakt de nieuwe afspraken duidelijker voor de burger. De kans op afkeur wordt hierdoor kleiner. 
Gemeenten moeten op termijn allemaal over op het zogenaamde Bron- of Nascheidingsmodel. Uiterlijk per 1 
januari 2023 ligt de verantwoordelijkheid voor de sortering en vermarkting van al het PMD bij het Afvalfonds. 
De verantwoordelijkheid van de gemeenten beperkt zich dan tot de inzameling van PMD. De regierol op het 
sorteren en vermarkten kan de gemeente dan nog uitsluitend uitvoeren via samenwerkingspartners in de 
sorteerketen. Buiten de KOV kunnen hierover individuele afspraken gemaakt worden. Voor de 
samenwerkende Twentse gemeenten is dit niet van toepassing, aangezien het hiervoor benodigde minimale 
contractvolume niet behaald wordt. Wij moeten uiterlijk 1 januari 2023 kiezen voor het Bronscheidingsmodel. 
Echter per 1 april 2020 is er al de gelegenheid om over te stappen op de nieuwe DOV. 
 
Deelnemersovereenkomst & Keuzeformulier 
De Deelnemersovereenkomst (DOV) dient voor 14 februari 2020 getekend te worden. Gemeenten kunnen 
dit doen zonder relevante wijziging in de uitvoering. Om de afspraken tussen VNG en AFV ook van 
toepassing te laten zijn op de individuele gemeente wordt geadviseerd de DOV tijdig te ondertekenen. 
De nieuwe afspraken met AFV sluiten beter aan bij de uitvoeringspraktijk dan het contract met Attero. Er 
wordt straks een bredere stroom PMD geaccepteerd en de verantwoordelijkheid voor sorteren en het risico 
van vermarkten ligt niet langer bij gemeenten. 
 
Proces 
Vanwege de huidige situatie is het aan te bevelen zo snel mogelijk over te stappen op de nieuwe afspraken. 
Verwacht wordt, vanwege de nieuwe acceptatiecriteria en wederzijdse belangen van gemeenten en AFV, dat 
er minder afgekeurd gaat worden dan nu het geval is. Het contract met Attero bevat een aantal potentieel 
negatieve commerciële aspecten waarvan in de nieuwe afspraken afstand genomen wordt. Al met al een 
kans om een stap vooruit te zetten in dit dossier. 
Omdat het contract met Attero gezamenlijk (via Twence) tot stand is gekomen is het noodzakelijk dat ook 
gezamenlijk wordt besloten tot ontbinding en overgegaan wordt op de nieuwe afspraken. Attero is bereid hier 
medewerking aan te verlenen mits alle gemeenten hier aan meewerken en niet een deel vasthoudt aan het 
bestaande contract. Verwacht wordt dat, gezien de beschreven voordelen en argumenten, gemeenten 
gezamenlijk kiezen voor de nieuwe DOV. 
Om het proces en de overstap naar de nieuwe DOV zo snel mogelijk te laten ingaan en soepel te laten 
verlopen is de medewerking en spoedige besluitvorming hiertoe van de deelnemende gemeenten 
noodzakelijk. De toegenomen (financiële) nadelen van de overeenkomst met Attero worden dan zo veel 
mogelijk beperkt.  
 
Uitvoering 
Door de DOV te ondertekenen voor 14 februari en te kiezen voor het Bronscheidingsmodel (ingaande 1 april 
2020) kan de overstap naar de nieuwe afspraken geëffectueerd worden. AFV heeft aangegeven de 
uitvoering van sortering en overslag te kunnen regelen per 1 april 2020. De uitvoering wordt dan 
overgenomen door AFV en gemeenten blijven inzamelen zoals ze dat gewend zijn. AFV zorgt voor een 
overslag in de regio, waarbij aangegeven is dat het overslagpunt gelijk blijft. 
Benodigde acties door gemeente: 
·      Ondertekenen DOV en voor 14 februari toesturen naar Nedvang. 
·      Keuzeformulier bijvoegen en kiezen voor Bronscheiding per 1-4-2020. 
·      Twence doorgeven dat contract met Attero per 1-4-2020 opgezegd mag worden. 
 
 



Financiën 
Aangezien de nieuwe werkwijze ingaat per 1 april 2020 gaan we voor wat betreft de financiële 
consequenties uit van de ramingen opgenomen in de begroting 2020. Feitelijk veranderen er in onze 
begroting de volgende twee zaken: 
 
1.    Wegvallen kosten voor sorteren en vermarkten PMD 
Deze kosten betreffend een afspraak die wij als gemeente via onze verwerker Twence hebben gemaakt met 
Attero voor het sorteren en vermarkten van PMD. Op jaarbasis gaan we uit van een kostenpost van 
ongeveer € 220.000. De werkelijke kosten zijn uiteraard afhankelijk van de hoeveelheid aangeboden PMD 
en de kwaliteit daarvan.  
 
2.    Wegvallen te ontvangen vergoeding Nedvang voor sorteren en vermarkten PMD 
Van Nedvang ontvangen wij via de stichting Afvalfonds Verpakkingen een bijdrage voor de gehele keten, 
namelijk het inzamelen, overslaan, sorteren en vermarkten van PMD. Nu het sorteren en vermarkten niet 
langer door de gemeenten geschied komt ook dat deel van de te ontvangen vergoeding te vervallen. Dit 
betekent op basis van de ramingen uit de begroting 2020 een verlaging van de vergoeding met € 220.000. 
 
Al met al gaan we uit van een budgettair neutrale operatie voor de gemeente.  
 
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 


