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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over het Overbruggingsvoorstel Plastic, Metalen 
enDrankkartons Twentse gemeenten. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten: 
1. In te stemmen met het voorstel van Nedvang om gedurende de overbruggingsperiode inspanningen te 

verrichten om de vervuiling van verpakkingsafval tegen te gaan en als tegen prestatie een vergoeding 

te ontvangen voor licht vervuild verpakkingsafval; 

2. Wethouder Blokhuis de benodigde mandaten en machtigingen te verlenen om gedurende 2021 

namens de gemeente Dinkelland aanvullende afspraken te maken met Nedvang tot uiterlijk 1 januari 

2023 over de inzameling van verpakkingsafval; 

3. De raad te informeren aan de hand van de bijgevoegde raadsbrief. 

 
 
Toelichting 
Op basis van de Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020 - 2029 (de Ketenovereenkomst heeft de gemeente 
Dinkelland met ingang van 1 juli 2020 gekozen voor het Bronscheidingsmodel waarbij de gemeente 
verantwoordelijk is voor de bron gescheiden inzameling van Plastic, Metalen en Drankkartons materiaal, 
hierna te noemen PMD, conform de samenstellingseisen zoals neergelegd in het beoordelingsprotocol. 
 
Vanaf 1 juli 2020 werd de gemeente Dinkelland geconfronteerd met een forse toename van afkeur van het 
ingezamelde PMD. Reden daarvoor is dat er sprake is van meer dan 15% stoorstoffen in het ingezamelde 
PMD. Dat had tot gevolg dat het ingezamelde PMD vervolgens ter verbranding werd afgevoerd naar Twence. 
Gevolg daarvan is dat 70 % van de vrachten wel goed te recyclen PMD bevat dat ook werd verbrand. Dat 
strookt niet met de landelijke doelstelling om zoveel mogelijk grondstoffen terug te brengen in de keten. 
 
Naast het verbranden van het afgekeurde PMD, waarvoor € 200 per ton moet worden betaald lopen we ook 
de inzamelvergoeding van € 245 per ton mis. Dat heeft tot gevolg dat de gemeente met een forse 
kostenpost wordt opgezadeld. 
 
Gelet op het voorgaande is een bestuurlijke werkgroep van de Twentse gemeenten met Nedvang BV in 
gesprek gegaan om tot een tussenoplossing te komen, gelet op de vervuilingsproblematiek welke bij de 
Twentse gemeenten is geconstateerd. Resultaat hiervan is dat partijen hebben afgesproken dat aan de 

 



Twentse Gemeenten onder de voorwaarden zoals neergelegd in deze brief een overbruggingsperiode (de 
Overbruggingsperiode) wordt geboden. 
 
De Overbruggingsperiode is bedoeld om de inzamelprestaties van de Twentse Gemeenten te verbeteren - 
en in het bijzonder het aandeel Vervuiling in het ingezamelde materiaal te verlagen - tenminste zodanig dat 
deze aansluiten op het landelijke afsprakenkader met maximaal 15% Vervuiling in het ingezamelde materiaal. 
 
Door middel van het bijgevoegde overbruggingsvoorstel worden de afspraken met betrekking tot de 
Overbruggingsperiode vastgelegd. Het bepaalde in deze brief geldt uitsluitend voor de duur van de 
Overbruggingsperiode als wijziging en/of aanvulling op het bepaalde in de Ketenovereenkomst en de 
Deelnemersovereenkomst en maakt daarvan een onlosmakelijk onderdeel uit.  
 
Eén van de afspraken is dat de gemeente Dinkelland een Plan van aanpak opstelt in samenwerking met 
ROVA. Dit Plan van aanpak, waarover uw raad op 3 november 2020 is geïnformeerd aan de hand van 
raadsbrief 72, in combinatie met het project #Terugwinnaars wordt inmiddels als zodanig uitgevoerd. Dat 
heeft er toe geleid dat wij in het eerste kwartaal van 2021 geen afkeur meer van vrachten PMD hebben 
gehad. 
 
De gemaakte afspraken houden concreet in dat wij naast het opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak 
de volgende vergoedingen krijgen: 

 bij een vervuilingsgraad van maximaal 15% ontvangen we in 2021 een vergoeding van € 245 per ton; 

 bij een vervuilingsgraad tussen de 15% en 35% ontvangen we een inzamelvergoeding van € 130 per 

ton; 

 bij een vervuilingsgraad van meer dan dan 35% volgt afkeur en verbranding bij Twence. 

 
De verwachting is dat de vastgelegde en aanvullende afspraken ook na 1 juli 2021 (de overbruggingsperiode) 
een vervolg krijgen. Daarvoor hebben wij de verantwoordelijk portefeuillehouder de benodigde mandaten en 
machtigingen verleend om gedurende 2021 namens de gemeente Dinkelland aanvullende afspraken te 
maken met Nedvang tot uiterlijk 1 januari 2023 over de inzameling van verpakkingsafval. De verwachting is 
dat deze afspraken leiden tot lagere kosten en meer grondstoffen uit afval. 
 
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 


