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Inleiding 

Sinds 1 juli 2020 worden de gemeenten Tubbergen en Dinkelland geconfronteerd met grote 

hoeveelheden afkeur van het ingezamelde pmd, met grote financiële gevolgen. Om vervuiling van 

het pmd tegen te gaan zijn beide gemeenten al eind 2019 gestart met de aanpak #Terugwinnaars, 

die in geheel 2020 en 2021 in aangepaste vorm is gecontinueerd. Dit document zet het vervolg van 

deze aanpak uiteen voor 2022 en de jaren daarna. De focus van dit plan ligt enkel op het vervolg van 

#Terugwinnaars; overige actiepunten van de beide gemeenten om de ontstane situatie te 

verbeteren zijn geen onderdeel van dit plan.  

 

Korte terugblik #Terugwinnaars 2020 en 2021 
De gemeenten Tubbergen en Dinkelland zijn al ruim twee volle jaren druk doende om vervuiling van 

het ingezamelde pmd door ander afval en grondstoffen tegen te gaan. In 2020 is voor het eerst (ook 

in ROVA-gebied) de aanpak Terugwinnaars uitgevoerd. De aanpak kent drie kernonderdelen, te 

weten: 

  

1) een algemene communicatiecampagne, 

2) maatwerkacties en,  

3) voorloopcontroles.  

 

In 2021 is de aanpak #Terugwinnaars gecontinueerd (als onderdeel van een breder Actieplan, 

afgestemd met NEDVANG). Hoewel de kwaliteit van het aangeboden pmd door Terugwinnaars is 

verbeterd – afhankelijk van het gecontroleerde gebied is tot 20% van de huishoudens hun pmd beter 

gescheiden gaan aanbieden – nam de afkeur van het pmd onder het nieuwe contract met het 

Afvalfonds behoorlijke toe per 1 juli 2020. In 2021 is de communicatiecampagne uitgebreid naar een 

heel jaar en naar ook andere grondstoffenstromen dan pmd (opk, gft, en textiel). Ook is in dat jaar 

het merendeel van de huishoudens in beide gemeenten 2 x gecontroleerd, is een 

Grondstoffenspeurtocht gelanceerd en zijn andere maatwerkacties uitgevoerd.  

 

De aanpak #Terugwinnaars heeft er toe geleid dat in Tubbergen gemiddeld bijna 85% van de 

gecontroleerde inwoners hun pmd goed aanbieden. In Dinkelland is dit bijna 83%. (voorlopige cijfers 

2021). Dat ongeveer 50% van het pmd alsnog volledig wordt afgekeurd en de overige vrachten 

‘deels’ worden afgekeurd (de speciaal voor Twente ingerichte pilot met de tussencategorie van 15-

35% stoorstoffen) heeft o.i. niet te maken met de aanwezige vervuiling1 maar met de manier waarop 

deze vervuiling wordt beoordeeld op de op- en overslag van PreZero. Waar ROVA controleert op 

aanwezige stoorstoffen (en afkeurt op aanwezige stoorstoffen) wordt op de op- en overslag 

controleert op aanwezige vervuiling/residu.  

 

 

 

 

                                                           
1 Sorteeranalyses laten in beide gemeenten tussen de 20% en 30% vervuiling zien, een percentage residu dat o.i. ‘normaal’ 
is voor deze stroom, waarbij na sortering residu-percentages van rond de 25% al sinds 2015 worden geregistreerd.  
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Focus #Terugwinnaars 2022 en verder 
De aanpak #Terugwinnaars wordt in 2022 en de jaren daarna gecontinueerd, met de zelfde drie 

onderdelen. De focus hierbij ligt op: 

 

1) Het herhalen van de communicatieboodschap zoals in geheel 2021 uitgedragen, 

2) Het meer gericht controleren van huishoudens in gebieden waar de vervuiling het grootst is, 

3) Nauwere samenwerking met gemeentelijke toezicht en handhaving.  

 

Plan van aanpak, inclusief begroting 
In detail komt dit op het volgende neer: 

 

Onderdeel Wat Beoogd resultaat Begroting 

Communicatiecampagne  Continuering van 
communicatiecampagne 
op pmd, gft, opk en 
textiel met 
gebruikmaking van het 
in 2021 ontwikkelde 
materiaal  

 
 

Ieder kwartaal aandacht 
voor goed scheiden per 
grondstoffenstroom via 
social media, advertenties, 
(online-) nieuwsberichten 
 
 

€7500,-- per gemeente 
 
NB. Dit bedrag omvat inzet 
bestaande 
communicatiemiddelen en 
niet de ontwikkeling van 
nieuw materiaal  

 

Maatwerkacties  Acties vooral gericht op 
gebieden waar de 
vervuiling het grootst 
is.  

 Vorm acties nader te 
bepalen, maar in ieder 
geval het versturen 
brief naar huishoudens 
meest vervuilde routes 

Minder sterk vervuilde 
pmd containers 
aangeboden in meest 
vervuilde routes 

€3000,-- per gemeente 

Voorloopcontroles  Alle huishoudens 
worden 2 x per jaar 
gecontroleerd (ook 
buitengebied) 

 Extra controles op 
indicatie van 
huishoudens in meest 
vervuilde gebieden 

 Aanscherping van 
reguliere acceptatie bij 
inzameling Renewi 

 Samenwerking met 
toezicht en handhaving 

 

Gemiddeld biedt 87% van 
de huishoudens hun pmd 
goed aan in beide 
gemeenten  

Tubbergen: €32.863, inzet 
52 dagen  
 
Dinkelland: €39.549, inzet 
63 dagen 
 
 
 
Verwachte inzet boa’s 
gemeenten: 20 dagen 
(totaal) 

 
 

 


