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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de Ontwikkelingen inzameling PMD 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten, in te stemmen met: 
1. de inhoud van de memo Ontwikkelingen inzameling PMD; 

2. het Plan van aanpak verbetering kwaliteit PMD. 

 
Toelichting 
Vanaf 1 juli zijn wij gestart met een nieuw contract rond de inzameling, verwerking en sortering van het 
ingezamelde PMD. De gemeente is alleen nog verantwoordelijk voor de inzameling. De sortering en 
verwerking ligt nu bij de Verpakkingsketen BV VPKT. Op basis van het “Beoordelingsprotocol PMD” werden 
wij vanaf 1 juli geconfronteerd met hoge afkeur van de PMD vrachten. De gevolgen daarvan waren op het 
moment van het opstellen van de begroting 2021 niet bekend. Om die reden is de bijgevoegde memo 
"Ontwikkelingen inzameling PMD" en "Plan van aanpak verbetering kwaliteit PMD" opgesteld om de raad 
aan de hand van een raadsbrief te infomeren. 
 
In de bijgevoegde memo is de totale ontwikkeling van het PMD dossier inzichtelijk gemaakt. In de inleiding is 
aangegeven hoe het nieuwe contract rond de inzameling, sortering en verwerking tot stand is gekomen. In 
de tabel is aangegeven welke partijen hier allemaal bij betrokken zijn en wat hun rol in deze is. Tevens wordt 
ingegaan op de reden waarom veel PMD wordt afgekeurd en de rol van de VPKT in deze. Dat de afkeur van 
PMD consequenties heeft voor de begroting is evident. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2021 
was niet bekend hoe groot de afkeur was en de financiële gevolgen daarvan. Die gegevens hebben we na 
lang aandringen bij SUEZ en de VPKT pas op 14 oktober 2020 ontvangen. 
 
Op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau vindt in Twents verband overleg plaats met VPKT en Nedvang op 
welke wijze het beoordelingsprotocol PMD wel kan worden nageleefd. 
 
Samen met ROVA is nagedacht op welke wijze wij qua communicatie c.q. controles kunnen komen tot een 
lagere vervuilingsgraad van het aangeboden PMD. Daarvoor is een "Plan van aanpak verbetering kwaliteit 
PMD" opgesteld. Dit plan is als bijlage bijgevoegd. 
 
Maandelijks gaan we inzameling van het PMD monitoren door elke maand de afkeur analyseren, de 
financiële consequenties in beeld te brengen en naar aanleiding van de resultaten de actielijnen aanpassen 
of prioriteiten wijzigen. 

 



 
Voor meer informatie wordt verwezen naar de bijgevoegde memo en het genoemde Plan van aanpak. 
 
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 


