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Geachte raads- en commissieleden,
Waarover gaat deze brief?
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de verlenging van de tussenafspraken met Nedvang
BV inzake de inzameling van Plastic, Metaal en Drankkartons;
Ons besluit
In onze vergadering hebben we besloten om:
1.
Kennis te nemen van de verlenging van de tussenafspraken met Nedvang BV inzake de inzameling
van Plastic, Metaal en Drankkartons;
2.
Uw raad te informeren aan de hand van een raadsbrief.
Toelichting
Op basis van nieuwe afspraken met Nedvang BV waren wij als gemeente vanaf 1 juli 2020 alleen nog
verantwoordelijk voor de inzameling van het huishoudelijk PMD. Nedvang BV hanteerde vanaf die datum
een beoordelingsprotocol waardoor wij werden geconfronteerd met nagenoeg gehele afkeur van het
ingezamelde PMD met alle financiële gevolgen van dien. Dit protocol kent een maximale vervuiling van 15%.
Een bestuurlijke Twentse werkgroep heeft daarover veelvuldig overleg over gehad met Nedvang BV. Die
gesprekken hebben er toe geleid dat er voor de genoemde periode een tussencategorie is ingesteld waarbij
stoorstoffen tussen de 15% en 35% zijn toegestaan. Als tegenprestatie zijn alle Twentse gemeenten bezig
met het uitvoeren van verbeterplannen. In Dinkelland op basis van het project #Terugwinnaars.
Op 16 juni 2021 hebben de gemeente Wierden en Losser namens de regio Twente een motie ingediend bij
de ALV van de VNG. In deze motie ‘Voorkomen massale afkeur van verpakkingsmateriaal’ is uitgesproken
dat het uitvoeringsprotocol moet worden aangepast, zodat zonder voorafgaande bewerking kan worden
voldaan aan de afspraken; en dat het Rijk wordt opgeroepen om te verplichten dat de producenten op hun
verpakkingen vermelden in welke afvalstroom de verpakking hoort. De motie is aangehouden in afwachting
van een evaluatie en nieuwe afspraken.
Verlenging overbruggingsperiode
Met Nedvang BV is de evaluatie van de overbruggingsperiode en de verbeterplannen besproken.
De conclusie hieruit is dat de reeds bestaande overbruggingsperiode wordt verlengd van 1 juli 2021 tot en
met 31 december 2021. Parallel daaraan werkt Nedvang BV aan een landelijke uitrol van deze regeling. De
bedoeling is dat de Twentse gemeenten vanaf 1 januari 2022 aan kunnen sluiten bij de landelijke afspraken.

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.
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