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Overbruggingsvoorslel PMD Twenlse gemeenten

Geochi College,

Op bosis von de Ketenovereenkomst Verpokkingen 2020 - 2029 (de Kelenovereenkomsl) heeft uw
gemeente met ingong von I juli 2020 gekozen voor het Bronscheidingsmodel woorbij uw gemeente de
verontwoordelijkheid heefl voor de brongescheiden inzomeling von PMD-moteriool conform de
somenstellingseisen zools neergelegd in het beoordelingsproÍocol (Bijloge ll bij de Ketenovereenkomst)
(hel Beoordelingsprolocol). Ter uitvoering von voornoemde verontwoordel'rjkheid is uw gemeente met
Nedvong een deelnemersovereenkomsl (Deelnemersovereenkomsl) oongegoon.

Op bosis von heï Beoordelingsprotocol is een vervuiling (de Vervulling) von PMD-moleriool von moximool
15% toegestoon. Nedvong heeft geconstoteerd dot uw gemeente in de ofgelopen periode PMD-

moïeriool bij de Op- en Oversloglocotie te Hengelo oonlevert mei een hogere strucïurele Vervuiling. Als

gevolg von diï ïeveel oon Vervuiling is een groot gedeelte von het door uw gemeente oongeleverde
PMD-moteriool ofgekeurd bij de Op- en Oversloglocotie. Diï is niet bevorderlijk voor het streven noor een
circuloire economie voor verpokkingen.

Gelet op hei voorgoonde is uw gemeente tezomen met een oontol gemeenten uit uw regio (de Twenlse

Gemeenten) met Nedvong in gesprek gegoon om toi een tussenoplossing ïe komen, gelet op de
uitzonderlijke vervuilingsproblemoliek welke bij de Twenïse gemeenlen is geconstoteerd. Resultoot

hiervon is dot portijen hebben ofgesproken dot oon de Twentse Gemeenten onder de voorwoorden
zools neergelegd in deze brief een overbruggingsperiode (de Overbruggingsperiode) wordt geboden.
De Overbruggingsperiode is bedoeld om de inzomelprestoties von de Twentse Gemeenten te verbeteren

- en in het bijzonder het oondeel Vervuiling in hei ingezomelde moteriool te verlogen - tenminsïe zodonig

dot deze oonsluiten op het londelijke ofsprokenkoder met moximool l5% Vervuiling in het ingezomelde
moteriool.

Door middel von hel hieronder in deze brief bepoolde, leggen we de ofsproken met betrekking ïot de
Overbruggingsperiode vost. Het bepoolde in deze brief geldt uitsluiïend voor de duur von de
Overbruggingsperiode ols w'rjziging en/of oonvulling op het bepoolde in de Ketenovereenkomst en de
Deelnemersovereenkomst en mookt doorvon een onlosmokel'rjk onderdeel uit. Het bepoolde in deze
brief prevoleert in gevol von strijdigheid boven het bepoolde in de Ketenovereenkomsi en de
Deelnemersovereenkomst.
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Plon von Aonpok

l. Uw gemeente stelf een plon von oonpok (Plon von Aonpok) op en legt dit oon Nedvong voor.

2. Het Plon von Aonpok dient in ieder gevol de volgende onderdelen te bevotten:
2. I een onderbouwde onolyse woorom uw gemeente structureel PMD-moteriool oonleverl met

een hogere Vervuiling don op bosis von het Beoordelingsprotocol is toegestoon;
2.2 een plon von oonpok voor de periode vonof I ó november 2020 lol 1 juli 2021 om le komen

tot een zodonige verloging von het oontol stoorslromen Type I en Type ll in het door uw
gemeenle ter occeptotie bij de Op- en Oversloglocolie oongeboden PMD-moteriool dot diï

ingezomelde PMD-moteriool voldoet oon de occeptotievoorwoorden uit het

Beoordelingsprolocol;

2.3 concrete meetbore milestones ten oonzien von de vermindering von de Vervuiling wooronder
lenminste een over de eerste lwee weken von opril 2021 le reoliseren concreïe meetbore
vermindering von de Vervuiling;

2.4 een beschr'rjving von binnen uw gemeente door te voeren w'rjzingen om te komen ïot een

moximole Vervuiling von l5% von door uw gemeente oon te leveren PMD-moteriool conform

het Beoordelingsprotocol;

Nedvong beoordeelt het Plon von Aonpok no onivongst doorvon. Bij onvoldoende concreÍe
mootregelen in het licht von het bepoolde in olineo 2 behoudt Nedvong zich heï recht voor om of
te zien von inwerkinglreding von de Overbruggingsperiode zools hieronder weergegeven onder

olineo's 4 tol en mei 9 len oonzien von uw gemeente in welk gevol heÍ bepoolde in de
Ketenovereenkomst en de Deelnemersovereenkomst (en doormee hel Beoordelingsprotocol) len
oonzien uw gemeente onverkort bl'rjft gelden. Nedvong is don onder meer gerechtigd het door uw
gemeente ler occeptotie oongeboden PMD-moteriool te weigeren indien de londelijke norm von

15% Vervuiling wordt overschreden.

Overbruggingsperiode

4. Bij oonvoording von het Plon von Aonpok door Nedvong gelden de volgende ofsproken tussen

portijen len oonzien von de Overbruggingsperiode.

5. De Overbruggingsperiode geldt von l ó november 2020lot 1 juli 2021. Per 1 juli 202l komen de in deze

brief neergelegde ofsproken von rechtswege le vervollen en gelden de Ketenovereenkomst en de
Deelnemersovereenkomst (en doormee het Beoordelingsprotocol) onverkort. Voorofgoond oon dit

moment treden Nedvong en uw gemeente in overleg over eveniuele vervolgofsproken.

Acceptotie

6. Gedurende de Overbruggingsperiode gelden ten oonzien von uw gemeente de volgende
ofsproken met betrekking tot de occeptotie von door uw gemeente oongeleverd PMD-moteriool b'rj

de Op- en Oversloglocotie (de Acceplont):

Kenmerk: BL/NV I 7 3.21 .3



G
nedvonG b.v.

ó. I PMD-moteriool wooryon op bosis von het BeoordelingsproÍocol door de Accepïont wordt
vostgesteld dot dit sloorstoffen Type 1 bevoi, wordt ofgekeurd en komt niet in oonmerking
voor een vergoeding en verdere verwerking overeenkomslig het bepoolde in de
Ketenovereenkomst.

ó.2 PMD-moleriool ïen oonzien woorvon op bosis von het Beoordelingsprotocol door de
Acceptont wordl vostgesteld dot dit geen stoorstoffen Type I olsmede minder don l5%

stoorstoffen Iype 2 bevot, wordt geoccepteerd en komt in oonmerking voor een vergoeding
en verdere verwerking overeenkomstig het bepoolde in de Kelenovereenkomst.

ó.3 PMD-moteriool wooryon op bosis von het Beoordelingsprotocol door de Acceptont wordt
vosïgesïeld dot diï geen stoorsïoffen Type l, olsmede 15 gewichlsprocent of meer moor
minder don 35 gewichtsprocent stoorstoffen Type 2 bevot, wordt geoccepteerd voor verdere

verwerking en recycling. Nedvong zol zich insponnen om ondonks de vervuiling in het PMD-

moteriool zo veel mogelijk recycling 1e bewerkstelligen, woorbij de kosten voor de Post-

colleciion octlviteiten (zools ironsport, sortering, thermische verwerking en recycling) von het

PMD-moteriool ols bedoeld in de vorige volzin, voor rekening komen von Nedvong.

ó.4 PMD-moteriool woorvon op bosis von hei Beoordelingsprotocol door de Acceptont wordt
vostgesteld dot dit 35 gewichlsprocent of meer stoorstoffen lype 2 bevot, wordt ofgekeurd en

komt niet in oonmerking voor een vergoeding en verdere verwerking. Afkeur ols bedoeld in
de vorige volzin is onherroepelijk en ïer vrije discretie von Nedvong, en ien oonzien von deze
ofkeur geldt geen chollenge of bezwoormogelijkheid voor uw gemeente.

7. Gedurende de Overbruggingsperiode kon er moondeli.iks een door Nedvong uit te voeren evoluotie
plootsvinden von de hierboven onder olineo ó vermelde ofsproken, olsmede zol eind opril 2021 een

door Nedvong uit te voeren evoluotie plootsvinden von de over de eerste twee weken von opril 2021

door de gemeente ïe reoliseren vermlndering von de Vervuiling ols opgenomen in het Plon von
Aonpok. Onderdeel von deze evoluoiies vormt steeds het Plon von Aonpok woorbij Nedvong
oordeelt of uw gemeente tijdig olle in het Plon von Aonpok genoemde milestones hoolt. Bij het

onvoldoende reoliseren door uw gemeente von de in het plon vooziene mootregelen kon Nedvong

de ofsproken zools weergegeven in deze brief direct beëindigen zonder gehouden ïe z'rjn de schode

of kosten von uw gemeenie ols gevolg von deze beëindiging oon uw gemeente te vergoeden. No

een beëindiging door Nedvong ols genoemd in de vorige volzin gelden ten oonzien von uw
gemeenïe de Keienovereenkomst en de Deelnemersovereenkomst (en doormee het
Beoordelingsprotocol) onverkort.

8. Uw gemeenie zol Nedvong moondelijks von olle benodigde schriftelijke informotie voozien teneinde
de hierboven in olineo 7 genoemde evoluotie te kunnen uitvoeren. Nedvong zol uw gemeenle
desgevroogd von relevonte informotie voozien in het koder von de uitvoering von de in deze brief
vostgelegde ofsproken.

Vergoedingen

9. Gedurende de Overbruggingsperiode kon uw gemeente oonsprook moken op de volgende
vergoedingen.

9.1 PMD-moleriool ols genoemd onder olineo's ó. I en ó.4 komen niet voor een vergoeding in

oonmerking.
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9.2 geoccepteerd PMD-moÍeriool ols genoemd onder olineo ó.2 komt in oonmerking voor een

vergoeding overeenkomstig het bepoolde in de Kelenovereenkomst.

9.3 geoccepteerd PMD-moteriool ols genoemd onder olineo ó.3 wordt in ofw'rjking von het

bepoolde in de Ketenovereenkomsl vergoed tegen een exclusief gedurende de

Overbruggingsperiode geldende inzomelvergoeding von € 100,- per ton PMD-moteriool, te

verhogen met een bijdroge von € 30,- per ïon PMD-moteriool voor de kosten von uw
gemeente ter uitvoering von heï Plon von Aonpok. Over de uitvoering von het Plon von

Aonpok legt uw gemeente ochterof verontwoording of oon Nedvong. Uw gemeente is in dit

koder gehouden om op eerste vezoek von Nedvong olle ter beoordeling hiervon relevonte

informoÍie te verstrekken.

Overig

10. No ondertekening door uw gemeente von deze brief voor okkoord kon bevoorschotiing oon uw
gemeente plootsvinden ten oonzien von de onder olineo 9.3 genoemde vergoedingsbedrogen,
onverminderd het bepoolde onder olineo 3.

Ten oonzien von de betoling von vergoedingen woor uw gemeenle oonsprook op kon moken geldt -
los von de ofsproken in deze brief - het bepoolde in het meest recenle Uitvoerings- en

Moniloringsprotocol.

We goon er- mede op bosis von de gesprekken in de ofgelopen weken - von uit dot portijen erln kunnen

slogen een oplossing Íe vinden voor de problemotiek omtrent de Vervuiling. We kijken uit noor een
prettige uitvoering von de Overbruggingsperiode die voldoet oon ieders verwochtingen.

U ontvongt deze brief in tweevoud. We verzoeken u een kopie von deze brief voor okkoord ondertekend

oon ons te retourneren.

Meï vriendelijke groet, Voor okkoord gemeente Dinkellond,
(Hondtekening)

brechts Noom:

FunctieDirecïeur
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Geocht College,

Op bosis von de Ketenovereenkomst Verpokkingen 2020 - 2029 (de Kelenovereenkomsl) heeft uw
gemeente met ingong von I juli 2020 gekozen voor het Bronscheidingsmodel woorbij uw gemeente de
verontwoordelijkheid heeft voor de brongescheiden inzomeling von PMD-moteriool conform de
somenstellingseisen zools neergelegd in het beoordelingsprotocol (Bijloge ll bij de Ketenovereenkomst)
(het Beoordelingsprolocol). Ter uitvoering von voornoemde verontwoordel'rjkheid is uw gemeente met
Nedvong een deelnemersovereenkomsi (Deelnemersovereenkomsl) oongegoon.

Op bosis von hei Beoordelingsprotocol is een vervuiling (de Vervuiling) von PMD-moteriool von moximool
l5% ioegesïoon. Nedvong heefi geconstoteerd dot uw gemeente in de ofgelopen periode PMD-

moteriool b'rj de Op- en Oversloglocotie te Hengelo oonlevert met een hogere structurele Vervuiling. Als

gevolg von dit teveel oon Vervuiling is een groot gedeelte von het door uw gemeente oongeleverde
PMD-moteriool ofgekeurd bij de Op- en Oversloglocotie. Dit is niet bevorderl'rjk voor het streven noor een
circuloire economie voor verpokkingen.

Gelet op het voorgoonde is uw gemeenie tezomen met een oontol gemeenten uit uw regio (de Twentse

Gemeenlen) met Nedvong in gesprek gegoon om tot een tussenoplossing te komen, gelet op de
uitzonderlijke vervuilingsproblemotlek welke bij de Twentse gemeenten is geconstoteerd. Resultoot

hiervon is doi portijen hebben ofgesproken doi oon de Twenise Gemeenien onder de voorwoorden
zools neergelegd in deze brief een overbruggingsperiode (de Overbruggingsperiode) wordt geboden.
De Overbruggingsperiode is bedoeld om de inzomelpresloties von de Twentse Gemeenten te verbeleren

- en in het bijzonder het oondeel Vervuiling in het ingezomelde moleriool te verlogen - tenminste zodonig
dot deze oonsluiten op het londelijke ofsprokenkoder met moximool l5% Vervuiling in hel ingezomelde
moteriool.

Door middel von het hieronder in deze brief bepoolde, leggen we de ofsproken mel beirekking tol de
Overbruggingsperiode vost. Het bepoolde in deze brief geldt uitsluitend voor de duur von de
Overbruggingsperiode ols wijziging en/of oonvulling op hei bepoolde in de Ketenovereenkomsi en de
Deelnemersovereenkomsï en mookt doorvon een onlosmokel'rjk onderdeel uit. Het bepoolde in deze
brief prevoleert in gevol von sirijdigheid boven het bepoolde in de Ketenovereenkomst en de
Deelnemersovereenkomst.
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Plon von Aonpok

L Uw gemeente stelt een plon von oonpok (Plon von Aonpok) op en legt dit oon Nedvong voor,

2. Het Plon von Aonpok dient in ieder gevol de volgende onderdelen te bevolten:
2. I een onderbouwde onolyse woorom uw gemeenïe structureel PMD-moteriool oonleverl mei

een hogere Vervuiling don op bosis von het Beoordelingsprotocol is toegestoon;
2.2 een plon von oonpok voor de periode vonof l6 november 2020 lot 1 jvli 2021 om te komen

toÍ een zodonige verloging von het oontol stoorstromen Type I en Type ll in het door uw

gemeente ter occeptotie b'rj de Op- en Oversloglocotie oongeboden PMD-moteriool doï dit

ingezomelde PMD-moteriool voldoeï oon de occeplolievoorwoorden uii het

Beoordelingsprotocol;

2.3 concreÍe meetbore milesÍones ten oonzien von de vermindering von de Vervuiling wooronder

ïenminste een over de eerste lwee weken von opril 2021 le reoliseren concrete meetbore
vermindering von de Vervuiling;

2.4 een beschrljving von binnen uw gemeente door te voeren wijzingen om te komen lot een

moximole Vervuiling von l5% von door uw gemeente oon le leveren PMD-moteriool conform

het Beoordelingsprolocol;

3. Nedvong beoordeelt het Plon von Aonpok no ontvongst doorvon. Bij onvoldoende concrete

mootregelen in het licht von het bepoolde in ollneo 2 behoudt Nedvong zich het recht voor om of
te zien von inwerkingtreding von de Overbruggingsperiode zools hieronder weergegeven onder

olineo's 4 Íot en met 9 len oonzien von uw gemeente in welk gevol het bepoolde in de

Kelenovereenkomst en de Deelnemersovereenkomst (en doormee het Beoordelingsprotocol) ten

oonzien uw gemeente onverkort blijft gelden. Nedvong is don onder meer gerechtigd het door uw

gemeente ter occeptotie oongeboden PMD-moteriool 1e weigeren indien de londelijke norm von

I 5% Vervuiling wordt overschreden.

Overbruggingsperiode

4. B'rj oonvoording von het Plon von Aonpok door Nedvong gelden de volgende ofsproken tussen

portijen len oonzien von de Overbruggingsperiode.

5. De Overbruggingsperiode geldt von I ó november 2020loi 1 jvli2021. Per I juli 2021 komen de in deze

brief neergelegde ofsproken von rechtswege ie vervollen en gelden de Ketenovereenkomst en de

Deelnemersovereenkomsl (en doormee het Beoordelingsprotocol) onverkort. Voorofgoond oon diï

moment treden Nedvong en uw gemeenïe in overleg over eventuele vervolgofsproken.

Accepïotie

6. Gedurende de Overbruggingsperiode gelden ten oonzien von uw gemeente de volgende

ofsproken met betrekking tot de occeptotie von door uw gemeente oongeleverd PMD-moteriool bij

de Op- en Oversloglocotie (de Acceplonl):

Kenmerk: BL/NV I 73.21 .3
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ó.,l PMD-moteriool wooryon op bosis von het Beoordelingsprotocol door de Acceptonl wordt
vostgesteld dot dit sloorstoffen Type 1 bevot, wordï ofgekeurd en komt niet in oonmerking
voor een vergoeding en verdere verwerking overeenkomslig het bepoolde in de
Kelenovereenkomst.

ó.2 PMD-moleriool ten oonzien wooryon op bosis von hel Beoordelingsproiocol door de
Acceptont wordt voslgesteld doï dit geen stoorstoffen Type 1 olsmede minder don l5%

stoorsÍoffen lype 2 bevot, wordt geoccepleerd en koml in oonmerking voor een vergoeding
en verdere verwerking overeenkomstig het bepoolde in de Keienovereenkomst.

ó.3 PMD-moteriool wooryon op bosis von het Beoordelingsprolocol door de Acceptonï wordï
vostgesteld dot diÍ geen stoorstoffen Type l, olsmede l5 gewichtsprocent of meer moor
minder don 35 gewichlsprocent stoorstoffen Type 2 bevot, wordl geoccepteerd voor verdere

verwerking en recycling. Nedvong zol zich insponnen om ondonks de vervuiling in het PMD-

moteriool zo veel mogel'rjk recycling 1e bewerkstelligen, woorbij de kosten voor de Post-

collection octiviteiien (zools tronsport, sortering, thermische verwerking en recycling) von het
PMD-moteriool ols bedoeld in de vorige volzin, voor rekening komen von Nedvong.

ó.4 PMD-moteriool woorvon op bosis von het Beoordelingsprolocol door de Acceptonl wordt
vostgesteld dot dit 35 gewichtsprocent of meer stoorstolfen lype 2 bevot, wordt ofgekeurd en

komÍ niet in oonmerking voor een vergoeding en verdere verwerking. Afkeur ols bedoeld in
de vorige volzin is onherroepelijk en ier vrije discretie von Nedvong, en ten oonzien von deze

ofkeur geldt geen chollenge of beanvoormogelijkheid voor uw gemeente.

Gedurende de Overbruggingsperiode kon er moondelijks een door Nedvong uil le voeren evoluotie
plooïsvinden von de hierboven onder olineo ó vermelde ofsproken, olsmede zol eind opril 2021 een

door Nedvong uit te voeren evoluotie plooÍsvinden von de over de eersle twee weken von opril 2021

door de gemeenle le reoliseren vermindering von de Vervuiling ols opgenomen in het Plon von

Aonpok. Onderdeel von deze evoluoïies vormi steeds het Plon von Aonpok woorbij Nedvong
oordeelt of uw gemeente t'rjdig olle in hel Plon von Aonpok genoemde milesiones hoolt. Bij het

onvoldoende reoliseren door uw gemeente von de in het plon voozlene mooiregelen kon Nedvong
de ofsproken zools weergegeven in deze brief direct beëindigen zonder gehouden ïe zijn de schode
of kosten von uw gemeente ols gevolg von deze beëindiging oon uw gemeente 1e vergoeden. No

een beëindiging door Nedvong ols genoemd in de vorige volzin gelden ten oonzien von uw
gemeente de Keienovereenkomst en de DeelnemersovereenkomsÍ (en doormee het
Beoordelingsprotocol) onverkort.

B. Uw gemeente zol Nedvong moondelijks von olle benodigde schriftelijke informolie voozien teneinde
de hierboven in olineo 7 genoemde evoluotie te kunnen uitvoeren. Nedvong zol uw gemeente
desgevroogd von relevonïe informolie voozien in het koder von de uitvoering von de in deze brief
vostgelegde ofsproken.

Vergoedingen

9. Gedurende de Overbruggingsperiode kon uw gemeente oonsprook moken op de volgende
vergoedingen.

9.1 PMD-moÍeriool ols genoemd onder olineo's ó. 1 en ó.4 komen niet voor een vergoeding in

oonmerking.

Kenmerk: BL/NV I 73.21 .3
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9.2 geoccepteerd PMD-moïeriool ols genoemd onder olineo ó.2 komt in oonmerking voor een

vergoeding overeenkomstig het bepoolde in de Ketenovereenkomst.

9.3 geoccepleerd PMD-moteriool ols genoemd onder olineo ó.3 wordt in ofwijking von het

bepoolde in de Kelenovereenkomst vergoed tegen een exclusief gedurende de

Overbruggingsperiode geldende inzomelvergoeding von € .l00,- per ton PMD-moteriool, te

verhogen met een bijdroge von € 30,- per Íon PMD-moteriool voor de kosten von uw

gemeenle ter uitvoering von het Plon von Aonpok. Over de uitvoering von hel Plon von

Aonpok legt uw gemeente ochterof verontwoording of oon Nedvong. Uw gemeenle is in dit

koder gehouden om op eerste vezoek von Nedvong olle ter beoordeling hiervon relevonte

informotie le verslrekken.

Overig

,l0. 
No ondertekening door uw gemeente von deze brief voor okkoord kon bevoorschotfing oon uw

gemeente plootsvinden ten oonzien von de onder olineo 9.3 genoemde vergoedingsbedrogen,
onverminderd hei bepoolde onder olineo 3.

Ten oonzien von de betoling von vergoedingen woor uw gemeente oonsprook op kon moken geldï -
los von de ofsproken in deze brief - hel bepoolde in het meesï recenie Uitvoerings- en

Moniloringsprotocol.

We goon er - mede op bosis von de gesprekken in de ofgelopen weken - von uit dot portijen erin kunnen

slogen een oplossing te vinden voor de problemotiek omtrent de Vervuiling. We kijken uit noor een
preltige uilvoering von de Overbruggingsperiode die voldoet oon ieders verwochtingen.

U onivongt deze brief in tweevoud. We vezoeken u een kopie von deze brief voor okkoord ondertekend
oon ons le relourneren.

Met vriendelijke groet Voor okkoord gemeente Dinkellond,
(HondlekenÍng)

brechts Noom:

Functie:

Bi

eur
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