
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

Tussenevaluatie 2021 (2) 
‘PLAN VAN AANPAK ACTIES TER VERMINDERING VAN 

AFKEUR PLASTIC, METALEN EN DRANKKARTONS IN 

DINKELLAND EN TUBBERGEN’  

JANUARI TOT EN MET JUNI 2021 



 1 

Inhoud 

Inleiding .......................................................................................................................................................2 

Deel A: Voortgang per actielijn ...........................................................................................................3 

Deel B: Gerealiseerde resultaten ...................................................................................................... 10 

Conclusie & vooruitblik……………….……………………………………………………………………………..15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 2 

Inleiding 

De gemeenten Dinkelland en Tubbergen worden sinds 1 juli 2020 geconfronteerd met 

afkeur van het ingezamelde pmd (plastic, metalen en drankverpakkingen), met 

aanzienlijke financiële gevolgen. Om die reden is in oktober 2020 door beide colleges 

– in samenwerking met ROVA – een plan van aanpak opgesteld om de hoeveelheid 

afkeur van het pmd te verminderen (zie bijlage voor plan van aanpak). Deze tweede 

tussenevaluatie monitort de voortgang van dit plan zoals uitgevoerd van januari 2021 

tot en met juni 20211.  

 

Kern plan van aanpak 

De doelstelling het plan van aanpak is tweeledig:  

1) de kwaliteit van het ingezamelde PMD zodanig te verbeteren dat de vervuiling 

door stoorstoffen binnen de maximale vervuilingsgraad van 15% komt zoals 

bedoeld in het Beoordelingsprotocol PMD opgesteld door de VNG, NVRD, 

Afvalfonds Verpakkingen en Nedvang.  

2) het in overleg met de Nedvang BV (voorheen Nedvang en VPKT) afspraken 

maken over het op een juiste wijze uitvoeren van het beoordelingsprotocol 

PMD. 

Om deze doelen te realiseren zijn de volgende actielijnen in het plan van aanpak 

uitgezet, namelijk: 

- Actielijn 1:  vervolg aanpak #Terugwinnaars  

- Actielijn 2:  aanpassingen inzameling (ROVA/Renewi) 

- Actielijn 3:  onderzoeken mogelijkheden betere voorsortering en deelafkeur 

- Actielijn 4:  onderzoeken juridische mogelijkheden afdwingen uitvoering  

gehele beoordelingsprotocol door SUEZ 

Opzet monitor 

Deze Tussenevaluatie brengt in beeld wat de ondernomen stappen zijn per actielijn 

(deel A) en geeft een indicatie van de resultaten en effecten, inclusief financiële 

consequenties (deel B).  

 

 

 

                                              
1 De eerste Tussenevaluatie betrof de opstart van de uitvoering van het plan van aanpak van november 

2020 tot januari 2021.  
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Deel A: Voortgang per actielijn 

 

Dit deel van de monitor schetst de voorgang per actielijn.  

 

Actielijn 1: vervolg aanpak #Terugwinnaars  

Aan deze actielijn is als volgt invulling gegeven in het plan van aanpak: 

 

1. Algemene communicatie: gedurende vier periodes van acht weken wordt in 

2021 intensief gecommuniceerd over vier grondstoffenstromen, te weten: pmd, 

gft, papier en karton en textiel. Hierbij wordt een vast stramien gevolgd waarbij 

eerst het belang van goed scheiden wordt toegelicht met de circulaire cyclus 

van de grondstof en daarna wordt aangegeven hoe inwoners goed kunnen 

scheiden (tips & trics). Hiervoor worden verschillende middelen ingezet: online 

en offline advertenties, publicaties, social media posts, affichedisplays en flyers.  

2. Voorloopcontroles: het aangeboden pmd van huishoudens wordt door een 

voorloopteam van ROVA gecontroleerd op vervuiling/stoorstoffen. In 2021 

worden huishoudens in zowel Tubbergen en Dinkelland twee keer per jaar 

gecontroleerd. Tijdens de eerste controleronde (februari-maart-april) wordt een 

inhaalronde aangeboden. Tijdens de tweede controleronde (september-

oktober) moet de inwoner zich zelf ontdoen van het vervuilde pmd. 

3. Maatwerkacties en participatie: op basis van data van de voorloopcontroles 

en afkeurgegevens per geografisch gebied wordt gekeken welke gebieden het 

goed doen en in welke gebieden het nog beter kan. Op basis van deze analyse 

wordt (doelgroep-)gericht gecommuniceerd en worden maatwerkacties 

uitgevoerd. Het betreft onder meer de inzet van een afvalcoach. De voorlopers 

zijn ook opgeleid tot afvalcoach. In die hoedanigheid gaan zij met inwoners in 

gesprek en geven informatie over de juiste aanbieding van PMD. Die 

gesprekken worden als zeer positief ervaren. Onderdeel van deze 

maatwerkacties zijn ook meer educatieve en ludieke activiteiten. Het doel is om 

ieder kwartaal een maatwerkactie uit te voeren.  

 

Stand van zaken uitvoering januari 2021 – juni 2021 

In deze periode is het volgende uitgevoerd: 

 

Algemene communicatie: van februari tot en met mei is uitgebreid en met 

regelmaat in beide gemeenten gecommuniceerd over waarom pmd goed scheiden 

van belang is en wat wel of niet bij het pmd mag. In mei is gestart met de 
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communicatie rondom gft. Voor beide stromen is vooral gebruik gemaakt van 

Facebook en Instagram. Voor pmd zijn daarnaast advertenties geplaatst in lokale en 

regionale bladen en zijn posters gedrukt en opgehangen op centrale plekken in de 

gemeente. Twee highlights lichten we hier uit:  

 

 Voor het communicatiemateriaal is gebruik gemaakt van foto’s van acht 

inwoners uit beide gemeenten (en de beide wethouders) die zich hiervoor na 

een oproep op Facebook hebben aangemeld. Er hebben zich zelfs meer 

mensen aangemeld dan nodig voor de campagne. Daarnaast is er veel 

aandacht geweest vanuit de media voor deze fotoshoot.  

 Lokale en regionale media hebben ook aandacht besteed aan de 

voorloopcontroles (zie onder). Verslaggevers van RTV Oost en TwenteFM zijn 

met de voorlopers van ROVA meegelopen en hebben hierover bericht.  

 

Afbeelding 1: voorbeelden communicatie 

 

 

 

 

 

(Voorloop-)controles en afvalcoaching 

Van februari tot begin april 2021 is al het pmd aangeboden in mini-containers door 

huishoudens in beide gemeenten gecontroleerd2: in de bebouwde kom is deze 

                                              
2 De controles omvatten een visuele inspectie. De controleurs (Voorlopers) kunnen niet het 

aangeboden pmd onderin containers controleren. Een (zichtbaar) vervuilde container laat de 

voorloper.  
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controle door Voorlopers uitgevoerd (zie onder), buiten de bebouwde kom door de 

voorlopers en de inzamelaar. Deze controles zullen ook in het vierde kwartaal 

geïntensiveerd worden met extra inzet van voorlopers van ROVA. Bij geconstateerde 

vervuiling is een hangkaart aan de pmd-container gehangen met daarop informatie 

(in pictogrammen) welk afval niet in de pmd-container thuishoort (zie afbeelding) en 

het verzoek deze vervuiling te verwijderen alvorens de container opnieuw in een 

inhaalronde aan te bieden. Tussen de 5-10% van de huishoudens van wie de pmd-

container is blijven staan, heeft de container ook daadwerkelijk opnieuw aangeboden 

in de inhaalronde. Naast het controleren van de inhoud van containers, hebben de 

voorlopers ook informatie gegeven aan inwoners over het goed aanbieden van pmd 

(afvalcoaching). Tijdens het controleren spreken ze veel inwoners op straat over wat 

ze doen, waarom en wat inwoners zelf kunnen doen om beter te scheiden.  

 

De resultaten van de voorloopcontroles worden in Deel B van deze Tussenevaluatie 

besproken.  

 

Afbeelding 2: Hangkaart pmd voorloopcontroles 
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Gebiedsgerichte en maatwerkacties 

In het eerste en tweede kwartaal van 2021 zijn enerzijds de voorbereidingen 

getroffen voor maatwerkacties verderop in het jaar (een Grondstoffenbingo en een 

Filippine-puzzeltocht) en anderzijds enkele maatwerkacties uitgevoerd: 

 

 Op 19 februari 2021 overhandigde wethouder Ursula Bekhuis van de 

gemeente Tubbergen een wasteboard – een skateboard gemaakt van doppen 

van plastic flessen – aan de leerlingen van de Alphonsiusschool in 

Mariaparochie. De kinderen van deze school hadden doppen gespaard naar 

aanleiding van een speciale Groentoer van ROVA (2020) die in het teken stond 

van #Terugwinnaars en wat kinderen zelf konden doen om beter te scheiden.  

 Op mei 2021 is in Ootmarsum een Grondstoffenspeurtocht gelanceerd door 

wethouder Ben Blokhuis. Met deze Grondstoffenspeurtocht, die kinderen met 

hun telefoon kunnen lopen, leren kinderen en hun ouders van alles over het 

belang van goed scheiden. Ter promotie van de speurtocht is er een filmpje 

opgenomen met de wethouder hier te bekijken is.  

 

Afbeelding 3: Overhandiging Wasteboard Alphonsiusschool Mariaparochie 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AchbI6ilTMM
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Afbeelding 4: Promofilm Grondstoffenspeurtocht 

 

 
 

Actielijn 2: aanpassingen inzameling (Renewi) 

Het doel van deze actielijn is om de kans op afkeur te verminderen door minder mini-

containers pmd per vracht in te zamelen (beladingsgewicht). De verwachting is dat 

met minder mini-containers per vracht er sprake is van minder afkeur door 

versmering – vervuild pmd dat in een vol inzamelvoertuig wordt ‘doorgedraaid’. Er 

wordt toegewerkt naar maximaal 500 containers per vracht.  

 

Aantal containers per vracht en beladingsgewicht 

Tijdens de eerste twee kwartalen van 2021 zamelt Renewi in Tubbergen gemiddeld 

473 mini-containers pmd per vracht in met een gemiddeld beladingsgewicht van 4,15 

ton. Dinkelland is dit respectievelijk 463 met een beladingsgewicht van net boven de 

4 ton (zie Tabel 1).   

 

Tabel 1: Gemiddeld aantal containers per vracht en gemiddeld beladingsgewicht 

 

  
Gemiddeld aantal 

containers per vracht 
Gemiddeld vrachtgewicht 

(t) 

  Q1 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q2 2021 

Tubbergen 479 466 4,1 4,2 

Dinkelland 455 471 3,9 4,2 
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Acceptatiebeleid 

Naast een vermindering van het aantal ingezamelde mini-containers per vracht, is 

ook het acceptatiebeleid aangescherpt, waarbij inzamelaar Renewi zichtbaar vervuilde 

mini-containers tijdens de reguliere inzameling niet meer ledigt. Er wordt een 

hangkaart aan de container gehangen om inwoners hierover te informeren. Er wordt 

bij een melding niet meer teruggereden.   

 

Actielijn 3: onderzoeken mogelijkheden betere voorsortering en deelafkeur  

Het doel van deze actielijn is om een juiste toepassing van het Beoordelingsprotocol 

voor sortering en afkeur af te dwingen. In de ogen van de (Twentse) gemeenten 

wordt het protocol voor sortering en afkeur niet goed toegepast. Dit leidt tot hoger 

dan noodzakelijke afkeur. In praktijk blijkt de overslag capaciteit bij PreZero in 

Hengelo te klein te zijn om alle vrachten PMD van de Twentse gemeenten op een 

juiste wijze te kunnen beoordelen.  

 

Stand van zaken 

In de eerste twee kwartalen van 2021 is het volgende op deze actielijn ondernomen: 

 

 Tijdens reguliere overleggen met Nedvang BV wordt continu aandacht 

gevraagd voor het correct toepassen van het Beoordelingsprotocol. 

 De overbruggingsafspraken omtrent de tijdelijke acceptatie van pmd met een 

vervuilingspercentage tot 35% die golden tot 1 juli 2021 zijn verlengd tot het 

einde van dit jaar. Nedvang werkt 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. Uitgangspunt is dat de inzameling van PMD 

kostendekkend moet zijn. De vergoedingen voor het inzamelen van het PMD 

zullen dienovereenkomstig aangepast moeten worden. 

 De Twentse gemeenten hebben tijdens de Algemene Ledenvergadering van 

de Vereniging van Nederlandse gemeenten op 16 juni een motie Voorkomen 

massale afkeur van verpakkingsafval ingediend (zie Bijlage). Met deze 

motie roepen de Twentse gemeenten het VNG-bestuur op om in gesprekken 

met partijen over de inzameling en verwerking van pmd te sturen op het 

correct toepassen van het Beoordelingsprotocol evenals het verplichten dat 

producenten op verpakkingen aangeven bij welke afvalstroom deze hoort. In 

de ogen van de gemeenten ligt een groot deel van de verantwoordelijk voor 

het goed verwerken en recyclen van verpakkingsafval bij producenten. Deze 

Twentse motie heeft veel aandacht gehad tijdens het VNG Congres. De is 

motie aangehouden tot het najaar. 
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Actielijn 4:  Onderzoeken juridische mogelijkheden afdwingen uitvoering  

gehele uitvoeringsprotocol door SUEZ/Pre Zero 

De Twentse gemeenten hebben overwegen een juridische procedure te starten om af 

te dwingen dat het beoordelingsprotocol op een juiste wijze wordt uitgevoerd. Op 

basis van het intensief overleg tussen Nedvang BV en de bestuurlijke Twentse 

werkgroep hebben we in ieder geval kunnen bereiken dat de overbruggingsperiode 

voor de tussencategorie, 15 % - 35 %, is verlengd tot 1 januari 2022. Hierbij zal de 

focus op kwaliteitsverbetering moeten liggen en zal er gezamenlijk naar de 

mogelijkheden worden gekeken. Daarbij wordt vooral ingezet op: 

• Het voortzetten van werkende acties; 

• Onderzoeken wat de sorteermogelijkheden zijn voor de >35% categorie; 

• Analyse van succesvolle acties, kennisdeling en “lessons learned”. 

 

Vanaf 1 januari 2022 komen de in het overbruggingsvoorstel neergelegde afspraken 

vooralsnog van rechtswege te vervallen en geldt weer onverkort de 

Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020 – 2029, inclusief het bij deze overeenkomst 

behorende beoordelingsprotocol. Parallel daaraan werkt Nedvang 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. Er speelt nog wel een discussie 

over een tegemoetkoming in de hoge kosten van afkeur over de periode juli tot en 

met november 2020. De periode dat de tussencategorie 15-35% nog niet bestond. 

Gezien de gesprekken die nu lopen wachten we de voortgang af. Om die reden 

volgen er vooralsnog geen juridische stappen. De rechten daarvoor willen we nog wel 

voorbehouden.  
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Deel B: Gerealiseerde resultaten 
 

Dit deel geeft weer welke resultaten tussen januari 2021 en juni 2021 zijn 

gerealiseerd.  

 

Resultaten  

 

Voorloopcontroles 

In het eerste en tweede kwartaal zijn bijna 11.000 huishoudens in beide gemeenten 

gecontroleerd op het door hen aangeboden pmd (bebouwde kom). Van de 

gecontroleerde containers is 83,8% goed aangeboden (voor zover merk- en 

zichtbaar) en bijna 10% sterk vervuild. In vergelijking met de controles in 2020 

worden er in beide gemeenten meer containers goed aangeboden door inwoners (zie 

tabel 2): een stijging van bijna 5 procentpunt voor beide gemeenten in totaal. Vooral 

Tubbergen lijkt het relatief gezien beter te doen in 2021. Het is goed om hierbij op te 

merken dat in 2020 veel minder huishoudens zijn gecontroleerd en vooral 

huishoudens in gebieden zijn gecontroleerd waarvan op indicatie van de inzamelaar 

werd verwacht dat er relatief veel vervuiling in het pmd zat.    

 

Tabel 2: Vervuilingsgraad gecontroleerde pmd-containers per gemeente en totaal (%) 

 

 

 

De voorlopers registreren per container de dominant voorkomende vervuiling. Hieruit 

blijkt dat in beide gemeenten etenswaren (o.a. volle verpakkingen) en harde 

kunststoffen veelvuldig als dominant aangetroffen stoorstof voorkomt. Ook 

piepschuim is een veelvoorkomende stoorstof (zie tabel 3).  

 

  

2020 2021 2020 2021 2020 2021

Niet vervuild 79,6% 86,2% 77,7% 82,3% 78,5% 83,8%

Licht vervuild 7,6% 5,0% 7,8% 7,7% 7,7% 6,6%

Sterk vervuild 12,8% 8,9% 14,5% 10,0% 13,8% 9,6%

DinkellandTubbergen Totaal
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Tabel 3: Type dominant aangetroffen stoorstoffen  

 

 

 

Afkeur 

Als we kijken naar de ontwikkeling van de af- en goedkeur van het pmd uit beide 

gemeenten in het eerste en tweede kwartaal dan zien we dat er nauwelijks sprake is 

van goedkeur zoals afgesproken onder het Beoordelingsprotocol en dat zo goed als 

alle goedgekeurde vrachten in de tijdelijke categorie van 15-35% vervuiling door 

stoorstoffen vallen. Hierin wijken de beide gemeenten af van de overige Twentse 

gemeenten waar gemiddeld 20% van het pmd volledig wordt goedgekeurd.  

 

Wel is de hoeveelheid afkeur duidelijk afgenomen sinds de overbruggingsafspraken 

met NEDVANG van oktober 2020. Het verloop blijft grillig. In beide gemeenten is in 

februari ongeveer de helft van het pmd afgekeurd. In Dinkelland zien we daarnaast 

een piek in afkeur in mei 2021 en in Tubbergen in april 2021 (zie Figuur 1).  

 

Het is niet duidelijk waar dit grillige verloop door kan worden verklaard. In februari is 

in beide gemeenten veel voorgelopen, op basis waarvan verwacht zou mogen 

worden dat de afkeur beperkt blijft. Immers, gemiddeld is 10% van de meest 

vervuilde containers niet meegenomen in de inzameling. Ook is het beladingsgewicht 

per vracht voor deze maanden in beide gemeenten in lijn met het gemiddelde over 

de beide kwartalen.  
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Figuur 1: Overzicht van goedkeur en afkeur per maand per gemeente (cijfers NEDVANG) 

 

  
 

  

 

 

 

Samenstellingsanalyses 

NEDVANG heeft in de periode augustus 2020 tot en met april 2021 

samenstellingsanalyses laten uitvoeren op het inkomende pmd van alle Twentse 

gemeenten. Dit om het percentage vervuiling in het pmd te bepalen. Bij deze 

samenstellingsanalyses moeten twee opmerkingen worden geplaatst. 

 

1) Samenstellingsanalyses zijn een momentopname en hoeven niet representatief 

te zijn voor alle vrachten; 

2) Met samenstellingsanalyses kan het totaal aan vervuiling, zijnde niet-pmd, 

worden bepaald. Het percentage vervuiling is echter iets anders dan het 

percentage stoorstoffen dat bij op- en overslag kan worden bepaald op basis 

van een visuele beoordeling door een acceptant.  
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Samenstellingsanalyses kunnen desondanks wel iets zeggen over de ontwikkeling van 

de vervuiling in het pmd. Onderstaande tabellen laten de aangetroffen percentages 

vervuiling zien per samenstellingsanalyse. Hieruit kan voorzichtig de conclusie 

worden getrokken dat de hoeveelheid vervuiling licht afneemt in beide gemeenten, 

maar wel ergens tussen de 20 en 25% stabiliseert. In vergelijking met andere Twentse 

gemeenten lijken Tubbergen en Dinkelland iets beter te presteren.  

 

Tabel 4: Samenstellingsanalyses pmd Dinkelland (l) en Tubbergen (r) 

 

Meting Stoorstof 

type 1 

Stoorstof 

type 2 

Totaal  Meting Stoorstof 

type 1 

Stoorstof 

type 2 

Totaal  

Aug-20 0,00% 26,6% 26,60% Okt-20 1,00% 35,39% 36,39% 

Okt-20 0,27% 30,22% 30,48% Okt-20 0,66% 23,35% 24,01% 

Feb-21 0,44% 12,29% 12,74% Feb-21 0,05% 20,80% 20,85% 

Feb-21 0,22% 23,74% 23,97% Feb-21 0,00% 25,58% 25,58% 

Feb-21 0,00% 24,68% 24,68% Feb-21 0,15% 22,86% 23,00% 

Apr-21 0,00% 21,97% 21,97%     

Apr-21 0,04% 26,71% 26,75%     

 

Effecten actielijnen 

Uit zowel de voorloopcontroles als de samenstellingsanalyses komt het beeld naar 

voren van een lichte verbetering van de kwaliteit van het aangeboden pmd. Het 

beeld vanuit de afkeurcijfers is minder eenduidig: de afkeur neemt weliswaar af, maar 

blijft grillig en de ‘goedkeur’ komt volledig voor rekening van de tijdelijke categorie 

van 15-35% stoorstoffen.  

 

Het effect van de ondernomen acties is daarmee ook moeilijk te duiden. Er is vol 

ingezet op communicatie en voorloopacties en ook de ontwikkeling van het 

beladingsgewicht is gunstig. Desondanks is nauwelijks sprake van goedkeur.  

 

Financiële consequenties 

Zoals eerder al aangegeven worden vrachten met meer dan 35% stoorstoffen 

afgekeurd en afgevoerd naar Twence. Hiervoor betalen de gemeenten € 165 per ton. 

Dit tarief bestaat uit transportkosten, de verbrandingsbelasting en het tarief van € 95 

van Twence voor de verbranding. 

 

Gelet op de ontwikkelingen rond de inzameling van PMD en de nieuwe tarieven van 

Twence, ingaande 1 juli 2022, is de verwachting dat deze beide ontwikkelingen een 

stijging van de lasten en een verlaging van de baten tot gevolg hebben. Dat zal 

leiden tot een verhoging van de tarieven voor de inwoners van beide gemeenten. Dat 

heeft uiteraard gevolgen voor het afvaltarief.  
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In Perspectiefnota 2022 (inclusief eerste programmajournaal 2021) is aangegeven dat 

vooralsnog uitgegaan wordt van een stijging van het vastrecht van € 17 in 2022 tot  

€ 22 in 2023, voor Dinkelland en voor Tubbergen van € 15 in 2022 tot € 20 in 2023. 

De daadwerkelijke totale doorrekening van de lasten en baten op het gebied van 

afval vindt ieder jaar plaats bij het opstellen van de betreffende jaarbegroting. Aan de 

hand daarvan wordt ook de hoogte van de afvaltarieven op basis van 100% 

kostendekkendheid bepaalt. 
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Conclusies & vooruitblik 
 

In de eerste twee kwartalen van 2021 zijn verschillende inspanningen verricht om de 

hoeveelheid afkeur te verminderen. De acties ter verbetering van de kwaliteit van het 

aangeboden pmd (actielijnen 1 en 2) in combinatie met de overbruggingsafspraken 

(actielijn 3) leidt tot een aanzienlijke daling van volledige afkeur pmd en de daarbij 

behorende hoge verwerkingskosten. Tegelijkertijd neemt vooral de ‘goedkeur’ van 

pmd in de tijdelijke categorie 15%-35% vervuiling toe, en is er nog steeds nauwelijks 

sprake van volledig goedgekeurd pmd.  

 

Op basis van de Wet Milieubeheer zijn gemeenten verantwoordelijk voor het 

inzamelen van huishoudelijk afval waaronder pmd. Vanuit deze verantwoordelijkheid 

én vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een 

circulaire economie, doen we er alles aan om de kwaliteit van het ingezamelde pmd 

op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen en houden. Dit is echter wel een gedeelde 

verantwoordelijkheid, waarbij we het ook het verpakkende bedrijfsleven, verenigd in 

het Afvalfonds, nodig hebben. Het Afvalfonds moet mede bewerkstelligen dat het 

verpakkende bedrijfsleven verpakkingen in de markt zet die makkelijk te recyclen zijn 

en waarvan het duidelijkheid is of inwoners deze verpakkingen bij het pmd mogen 

doen. Daarnaast blijft het van cruciaal belang dat het Afvalfonds het 

Beoordelingsprotocol op een correcte juiste toepast zodat zo veel mogelijk pmd kan 

worden gerecycled.  

 

Als gemeente zullen wij ons blijven inzetten om te komen tot een zo goed mogelijke 

kwaliteit van het ingezamelde PMD. In het tweede deel van 2021 wordt 

#Terugwinnaars hiertoe gecontinueerd, met onder meer nieuwe en strengere 

controlerondes. We zullen ons verder blijven inspannen om de huidige werkwijze 

rond het Beoordelingsprotocol aangepast te krijgen, zodat minder PMD wordt 

afgekeurd. 

 

 

 

 

 


