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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
Deze brief gaat over de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de fractie van Burgerbelangen Dinkelland op 
basis van artikel 39 van het Reglement van Orde. Deze vragen hebben betrekking op het afvalbeleid inzake 
de inzameling van Plastic, Metalen en Drankkartons, hierna te noemen PMD. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben wij besloten de schriftelijke vragen middels deze raadsbrief te beantwoorden.  
 
Toelichting 
De roep om onderzoek naar nascheiding bij de inzameling van PMD wordt steeds luider, ook in onze 
provincie, regio Twente en de gemeente Dinkelland. Ook de fractie Burgerbelangen Dinkelland vraagt zich af 
of wij nog wel op de goede weg zijn met het hele afvalbeleid, gezien het feit dat: 
 
1.    Scheiden niet blijkt te lonen en de tarieven alleen maar duurder worden; 
2.    Er in toenemende mate sprake is van zwerfvuil en het dumpen van afval bij de  
       afvalcontainers; 
3.    Het PMD (oranje verpakkingen container) slecht te scheiden is en vaak in de 
       verbrandingsoven terecht komt of verscheept wordt naar landen die het ook niet verder verwerken 
(zoals Turkije); 
4.    PMD als grondstof niet aantrekkelijk (meer) is omdat nieuw plastic goedkoper is; 
5.    De volkomen ondoorzichtigheid in het hele afvalproces en de gehele afvalketen. 
 
Algemene opmerking 
Op 1 juli 2020 zijn de Twentse gemeenten een nieuwe overeenkomst aangegaan voor de verwerking van 
plastic, metalen en drankenkartons (PMD) met Verpakkingsketen B.V (VPKT). Dit is een 
uitvoeringsorganisatie van het Afvalfonds. De overeenkomst is opgesteld door de VNG en het Afvalfonds en 
is voor alle gemeenten hetzelfde. Voor 1 januari 2023 gaan alle gemeenten over naar deze nieuwe 
overeenkomst. 
 
De fractie van Burgerbelangen heeft sterk het gevoel dat de 14 Twentse gemeenten gevangen zitten in de 
door henzelf gemaakte afspraken waar de inwoners nu voor opdraaien! 
 
  

 



De vragen: 
a.     Gemeenten hebben een brief van NEDVANG ontvangen. Met een bijgevoegd formulier diende de 
gemeente de keuze voor haar rol in de kunststofketen kenbaar te maken, ook als de gemeente gebruik wil 
blijven maken van het ketenregiemodel (tot uiterlijk 1-1-2023). Ook bij geen keuze moest het keuzeformulier 
worden ingevuld. Op welke gronden hebt u gekozen voor het Bronscheidingsmodel? 
 
Antwoord: 
Hier wordt verwezen naar de Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020-2029. Gemeenten konden hierin 
kiezen voor het bronscheidingsmodel, het nascheidingsmodel en het ketenregie model. 
Dinkelland heeft gekozen voor het bronscheidingsmodel omdat: 
1.     Bronscheiding aansluit bij het beleid. Op 31 maart 2015 heeft de gemeenteraad het afval Beleidsplan 
Dinkelland vastgesteld, waarin nadrukkelijk ook de gescheiden inzameling van PMD (bronscheiding) wordt 
vermeld. 
2.     Het bronscheidingsmodel het meeste aansluit bij de actuele inzamelmethode van Dinkelland, namelijk 
de deelstromen huis-aan-huis zoveel mogelijk scheiden, en geeft een duidelijke taakafbakening en 
vergoedingswijze. 
 
Bij deze optie was de gemeente alleen nog verantwoordelijk voor de inzameling waarvoor vanuit het 
Afvalfonds een vergoeding wordt ontvangen. De sortering en vermarkting wordt aan de markt overgelaten. 

 
b.     Welke rol heeft onze gemeente gehad in deze besluitvorming en welke rol heeft de raad bij dit soort 
besluiten? 
 
Antwoord: 
De Raamovereenkomst Verpakkingen 2020-2029 is een overeenkomst tussen het ministerie van I&W, het 
Afvalfonds Verpakkingen en VNG. 
De gemeenteraad heeft het beleid vastgesteld. Zoals bij het antwoord op vraag a beschreven heeft het 
college de keuze gemaakt conform het door de raad vastgestelde beleid. 
Het aangaan van de genoemde overeenkomst is een bevoegdheid van het college. De raad is van de 
ontwikkelingen rond de Raamovereenkomst Verpakkingen op 13 februari 2020 geïnformeerd aan de hand 
van raadsbrief 2020-7. 
 
Ter informatie: 
Wij hebben nog overwogen om deel te nemen in het contract dat ROVA voor haar aandeelhoudende 
gemeenten heeft gesloten met Regie Kunststoffen Nederland (RKN). Deelname was voor de gemeente 
Dinkelland echter niet mogelijk omdat wij nog een lopend contract hadden met Aterro tot 31 december 2020. 

 
c.      Welke weg zou gevolgd moeten worden om over te kunnen gaan op nascheiding (plastic en restafval in 
een container) en welk tijdpad hangt daaraan? 
 
Antwoord: 
Om over te gaan op nascheiding zou de volgende weg gelopen moeten worden. 
1.     Beleidswijziging. Zoals bij vragen a en b aangegeven is de basis van het huidige door de raad 
vastgestelde beleid bronscheiding. Dus als eerste zal het beleid gewijzigd moeten worden. 
2.     Systeemwijziging. Wanneer van bronscheiding overgegaan wordt op nascheiding betekent dit ook een 
forse systeemwijziging. 

 Verwerkingscontracten moeten omgezet worden naar een verwerker die nascheiding kan bieden. 

Twence, waarvan Dinkelland aandeelhouder is kan dit niet bieden. Wel heeft Dinkelland als 

aandeelhouder van Twence de verplichting om restafval ter verbranding bij Twence aan te bieden. Dit 

leveringscontract loopt tot 1 juli 2022. 

 Nieuw inzamelsysteem. Er zal op een nieuwe manier ingezameld moeten worden. Het kost veel tijd en 

geld een nieuw systeem in te richten, qua routering, qua voorlichting 

 Financiering. Het huidige uitgangspunt binnen het Dinkellands beleid is gebaseerd op het 

uitgangspunt dat de vervuiler betaalt. Als dit uitgangspunt gehandhaafd wordt bij nascheiding zal het 

financieringssysteem (inclusief de kosten voor de inwoners) aangepast moeten worden. 

 
Dergelijke grote wijzigingen duren minimaal 3 jaar. 
 
  



d.     Welke mogelijkheden hebben de afzonderlijke gemeenten om te kiezen voor nascheiding? 
 
Antwoord: 
Het staat een gemeente vrij om te kiezen. Echter, 

 In Twents verband is in het kader van de gezamenlijke ambities in “Afvalloos Twente 2030“ jaren 

geleden al gekozen voor bronscheiding. 

 In gebieden met veel buitenruimte is het systeem van bronscheiding al jaren een goed werkend 

systeem. 

 
e.     Welke contracten liggen er met de betrokken partijen in de afvalketen? Wilt u ons die doen toekomen? 
 
Antwoord: 
In contracten met derden is ook bedrijfsgevoelige informatie opgenomen. Het is daarom uit 
concurrentieoverwegingen niet gebruikelijk om contracten als bijlage bij een raadsbrief openbaar te maken. 
Uiteraard kunnen deze contracten via de griffie ingezien worden. Hiervoor kunt u via de griffie een afspraak 
maken. Een beleidsadviseur zal dan ook aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden. 
 
f.       De gemeente moet ook nog een modelkeuze maken voor oud papier en karton en dit kenbaar maken 
vóór januari 2021, zo niet dan wordt automatisch het huidige model voor 3 jaar verlengd. Is deze keuze al 
gemaakt? En wordt deze nog aan de raad voorgelegd? 
 
Antwoord: 
Een modelkeuze maken voor oud papier en karton vóór januari 2021 komt ons niet bekend voor en is ook 
niet aan de orde. De gemeente Dinkelland heeft op basis van een Twentse aanbesteding per 1 januari 2020 
een nieuw contract gesloten met Remondis met een looptijd van drie jaar welke eindigt zonder verdere 
opzegging op 31 december 2022, waarna nog 2 maal met 2 optiejaren kan worden verlengd. 
 
g.      Hoeveel bedroeg het afkeuringspercentage van PMD voor de gemeente Dinkelland in 2018 en 2019, 
wijkt dat sterk af ten opzichte van 2020? 
 
Antwoord: 
In 2018 en 2019 heeft er op de overslaglocatie van SUEZ geen afkeur van het PMD plaatsgevonden. Al het 
PMD werd via de Kunststof Scheidings Installatie (KSI) van Attero gescheiden in herbruikbaar PMD en 
stoorstoffen/restafval. Het restafval/stoorstoffen werd door Attero ter verbranding afgevoerd. Daar hebben 
we ook nooit een factuur voor ontvangen. 
In 2020 werden vanaf juli alle PMD vrachten afgekeurd. Door nieuwe afspraken met de genoemde partijen 
werd in november 67% van de vrachten goedgekeurd. 
 
h.     Nedvang, gemeentelijke samenwerkingsverbanden en VPTK voeren controles uit om vast te stellen of 
het beoordelingsprotocol juist wordt uitgevoerd op de op- en overslaglocaties. Dit zijn 3 organisaties; wie 
doet wat en wanneer? Kunnen we inzage krijgen in de rapportages van deze controles. 
 
Antwoord: 
Medewerkers van SUEZ doen de controle op de overslag volgens het beoordelingsprotocol dat door tussen 
VPKT en de VNG is opgesteld. 
Nedvang heeft geen rol in de beoordeling, maar regelt de financiële afrekening. 
De rapportages kunnen we via de griffie ter inzage leggen. 
 
i.       Vrachten geconcentreerde stoorstromen kunnen ook gedeeltelijk goedgekeurd worden (als het 
eenvoudig met een shovel te verwijderen is). Hoe vaak heeft gedurende de periode 2018 tot heden een 
gedeeltelijke afkeuring plaatsgevonden? 
 
Antwoord: 
Tot 1 juli 2020 (in het oude PMD contract) was er geen sprake van deelafkeur, waarbij stoorstoffen deels uit 
de vrachten werden verwijderd. En ook in de eerste maanden van het nieuwe contract werd er geen 
deelafkeur uitgevoerd. 
Onlangs is er bestuurlijk een tijdelijk compromis gesloten met de VPKT, waarbij vrachten met max 35% 
stoorstoffen alsnog worden goedgekeurd. Hiervoor wordt de helft van de inzamelvergoeding vergoed. 
Gemeenten moeten daarbij een plan van aanpak maken voor het terugdringen van stoorstoffen in PMD. 
 
In Dinkelland is dit geregeld via ons Plan van Aanpak in combinatie met het programma #Terugwinnaars van 
inzamelaar ROVA. Hierover bent u als raad geïnformeerd via Raadsbrief 2020-72. 



In november is op basis van deze afspraken 67% van de vrachten doorgelaten ter sortering en vermarkting. 
33% van de vrachten is afgekeurd en ter verbranding afgevoerd naar Twence. Daarvoor werden praktisch 
alle vrachten vanaf 1 juli 2020 afgekeurd. 

 
j.       Hoe en waar wordt de afkeuringsnorm bepaalt als een lading PMD door een vrachtauto gestort is? In 
het stappenplan acceptatie wordt dit globaal beschreven maar daar staat ook “de procedure wordt 
uitgevoerd door de acceptant die door de overslaglocatie is aangewezen.” Is dat een medewerker van de 
overslaglocatie of een onafhankelijke functionaris? 
 
Antwoord: 
Het PMD wordt gekeurd op de overslaglocatie van SUEZ door een medewerker van SUEZ in opdracht van 
de VPKT. 
 
k.      Hoe vaak heeft Dinkelland een challenge (herbeoordeling) aangevraagd? 
 
Antwoord: 
Geen. Gelet op de geringe kans van slagen en de extra kosten die dat met zich meebrengt heeft de 
gemeente Dinkelland nog geen challenge laten uitvoeren 
Daaarbij kan er op de op- en overslag locatie van SUEZ lastig een challenge uitgevoerd worden. Hiervoor 
moet de vracht een dag apart gehouden worden van het andere PMD. Daarvoor ontbreekt de ruimte op de 
locatie van SUEZ in Hengelo. 
De gemeenten Rijssen-Holten, Wierden en Almelo hebben een aantal keren een challenge laten uitvoeren. 
Uitkomst van de uitgevoerde challenges in z’n algemeenheid is dat de externe partij de afgekeurde vrachten 
als terechte afkeur heeft aangemerkt. 
De gemeente draait op voor de kosten die aan de challenge verbonden zijn. 
 
Zowel ambtelijk als bestuurlijk zijn wij vanuit Dinkelland verschillende keren ter plekke geweest om zelf het 
beoordelingsproces in ogenschouw te nemen bij de overslaglocatie van SUEZ te Hengelo. Telkens hebben 
we moeten constateren dat door SUEZ/VPKT het “Beoordelingsprotocol PMD” naar onze mening niet op 
een juiste wijze wordt gehanteerd. Andere Twentse gemeenten hebben eveneens bezoeken gebracht aan 
SUEZ en hebben hierover dezelfde mening. Bestuurlijk worden gesprekken gevoerd met VPKT en 
NEDVANG op welke manier hier wel een goede invulling aan kan worden gegeven en hoe om te gaan met 
de vergoedingen die de gemeenten in de eerste maanden hebben misgelopen. 
 
l.       Wordt een challenge beoordeeld op de gemaakte foto's of gaat er een ambtenaar van de gemeente 
naar de sorteerlocatie? In het beoordelingsprotocol staat dat bij een challenge een onafhankelijke partij een 
visuele inspectie zal doen volgens hetzelfde stappenplan. 
 
Antwoord: 
In het geval van een challenge wordt door een onafhankelijke partij nogmaals een visuele inspectie van de 
afgekeurde vracht uitgevoerd. Bij de door verschillende gemeenten gevraagde challenges was ook de 
gemeente ambtelijk vertegenwoordigd. 
 
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 plv. Secretaris 

 
 
G van Hofwegen 

de burgemeester

 
 
 
J.G.J. Joosten 



 

 


