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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over Tussenevaluatie inzameling Plastic, Metalen en 
Drankkartons 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten: 
1.          In te stemmen met Tussenevaluatie 2021 ‘Plan van aanpak acties ter vermindering van afkeur 
plastic, metalen en drankkartons in Dinkelland en Tubbergen’ januari tot en met juni 2021; 
2.          Uw raad te informeren aan de hand van deze raadsbrief. 
 
Toelichting 
De gemeente Dinkelland wordt sinds 1 juli 2020 geconfronteerd met aanzienlijke afkeur van het ingezamelde 
PMD (plastic, metalen en drankverpakkingen), met aanzienlijke financiële gevolgen. Om die reden is in 
oktober 2020, in samenwerking met ROVA, een plan van aanpak opgesteld om de hoeveelheid afkeur van 
het pmd te verminderen. 
Op 3 november 2020 hebben wij uw raad aan de hand van raadsbrief nummer 72 de memo Ontwikkelingen 
inzameling Plastic Metalen en Drankkartons en met het Plan van aanpak verbetering kwaliteit Plastic 
Metalen en Drankkartons doen toekomen. Daarin is tevens aangegeven dat wij een tussenevaluatie zouden 
doen van de acties die zijn ondernomen om de kwaliteit van het ingezamelde Plastic, Metalen en 
Drankkartons, PMD, te verbeteren.  
 
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, Nederlandse Vereniging van Reinigings- en afvalverwijderings Deskundigen, hierna te noemen 
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 eerste resultaten en effecten, hoofdzakelijk op de afkeur, inclusief financiële consequenties 
(deel B). Uit de tussenevaluatie blijkt dat de meeste stoorstoffen in het PMD bestaan uit etenswaren, harde 
kunststoffen, luiers en piepschuim. 
 
Afgesproken is om de uitvoering van het plan van aanpak ieder kwartaal te monitoren. In verband met de 
lopende afspraken tot 1 juli, zal de volgende tussenevaluatie na einde Q4 worden uitgevoerd.  
 
Over de inhoudelijke voortgang van de vier actielijnen wordt verwezen naar de bijgevoegde Tussenevaluatie 
2021 ‘Plan van aanpak acties ter vermindering van afkeur plastic, metalen en drankkartons in Dinkelland en 
Tubbergen’, januari tot en met juni 2021. 
 
Financieel 
In de vastgestelde Perspectiefnota 2022 (inclusief eerste programmajournaal 2021) is aangegeven dat, gelet 
op de ontwikkelingen rond de PMD inzameling, vooralsnog uitgegaan wordt van een stijging van het 
vastrecht van € 17 in 2022 tot € 22 in 2023, voor Dinkelland. 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 bepaald. 
 
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 


