
Voortzetting #Terugwinnaars “actieplan vermindering afkeur PMD”  
 

1. 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 in samenwerking met ROVA een plan van aanpak opgesteld om 

de hoeveelheid afkeur van het pmd te verminderen. Deze memo richt zich op de continuering van deze aanpak in 2022 en de jaren daarna.   

 

2. Terugblik 2021 

De doelstelling het plan van aanpak is tweeledig:  

1) de kwaliteit van het ingezamelde pmd zodanig te verbeteren dat vervuiling door stoorstoffen binnen de maximale norm van 15% komt zoals bedoeld 

in het Beoordelingsprotocol PMD opgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG, Vereniging van Reinigings- en afvalverwijderings 

Deskundigen, NVRD, Afvalfonds Verpakkingen en Nedvang.  

2) het in overleg met de Nedvang BV 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 PreZero voorheen SUEZ. 

In het kader van #Terugwinnaars is op basis van Algemene Communicatie, Voorloopcontroles en Maatwerkacties en participatie invulling gegeven aan 

actielijn 1. 

 

In de halfjaarlijkse tussenevaluatie is van elke actielijn de stand van zaken weergegeven. Op basis van deze aanpak zijn alle PMD containers van alle 

huishoudens in beide gemeenten twee keer gecontroleerd. Bij de eerste keer werden de overtreders in de gelegenheid gesteld om de vervuiling uit de 

container te halen waarna de container alsnog werd nageleegd. Bij de tweede controleronde werd de overtreder aan de hand van een hangkaart 

medegedeeld dat er teveel vervuiling werd aangetroffen en dat de container om die reden niet meer werd geleegd.  

 

2.1 Resultaten controles 

Uit de controles over  Q1 tot en met Q3 2021 kunnen we constateren dat de vervuiling in het PMD afneemt. Maar we constateren echter ook dat in beide 

gemeenten in een aantal straten c.q. wijken in bepaalde kernen toch nog meer vervuiling wordt aangetroffen dan elders. Ook is geconstateerd dat sommige 

bewoners willens wetens de boel saboteren door bij geconstateerde vervuiling de hangkaart te verwijderen en hun container toch weer ter lediging aanbieden 

en dat soms tot drie keer toe.  
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Resultaten 2020 in vergelijking met 2021 

     

     

Gemeente Tubbergen Dinkelland 

Vervuilingsgraad 2020 2021 2020 2021 

Aantal 4690 12381 6399 13500 

Niet vervuild 79,6% 85,1% 77,2% 82,7% 

Licht vervuild 7,5% 5,8% 8,1% 7,4% 

Sterk vervuild 12,7% 9,1% 14,9% 9,9% 

 

 

Resultaten per controlegebied 2021: meest vervuilde gebieden en enkele opvallende type 
vervuiling  

          

          

Dinkelland (2021) Denekamp Deurningen Lattrop 
Noord 

Deurningen Ootmarsum Rossum Saasveld Tilligte Weerselo 

Niet vervuild 82,9% 82,2% 78,3% 81,3% 84,6% 84,6% 77,0% 83,8% 80,50% 

Licht vervuild 7,6% 7,0% 6,2% 11,6% 7,2% 6,1% 6,7% 3,9% 7,10% 

Sterk vervuild  9,5% 10,9% 15,5% 7,1% 8,2% 9,4% 16,3% 12,3% 12,30% 

Etenswaren 33,9% 39,1% 39,3% 23,8% 39,2% 27,9% 31,3% 32,0% 25% 

Harde kunststoffen 13,2%   14,3% 38,1% 12,7%   16,7% 16,0% 23,30% 

Piepschuim   11,6% 14,3%     13,6%       

Papier             14,6%     
Grote stukken 
plastic               16,0%   
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Tubbergen (2021) Albergen Fleringen Geesteren Harbrinkhoek Langeveen Mariaparochie Reutum Tubbergen Vasse 

Niet vervuild  88,9% 86,8% 83,5% 86,0% 85,0% 83,9% 85,8% 82,0% 80,1% 

Licht vervuild 5,0% 7,5% 5,3% 8,3% 6,7% 8,1% 5,5% 7,3% 8,4% 

Sterk vervuild 6,1% 5,7% 11,2% 5,7% 8,2% 8,1% 8,7% 10,7% 11,4% 

Etenswaren 28,2% 38,1% 23,8% 31,8% 21,2%     29,5% 15,3% 

Harde kunststoffen 12,7% 23,8%     30,3%   22,2% 14,1% 28,8% 

Textiel 12,7%         20,0%       
Grote stukken 
plastic     13,8%       30,6%     

Papier     15,9%             

Luiers           30,0%       

 

Type vervuiling: dominant aangetroffen geregistreerd per container 
 

Dinkelland: veel etenswaren, maar ook harde kunststoffen    Tubbergen:  veel etenswaren, maar ook harde kunststoffen,  

        piepschuim en textiel                     grote stukken plastic en textiel
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2.2 Resultaten inzameling PMD 

Zoals ook in het plan van aanpak is besproken rijdt Renewi, conform de afspraken (max. 500 containers). In het verleden werden tot 700 containers in een 

vracht geleegd. Door het gebruik van de worm in het inzamelvoertuig werd dan een deel van de lading kapot gedraaid en versmeerd, waardoor het niet 

gerecycled kon worden. Door maximaal 500 containers in een vracht vindt er veel minder versmering plaats. De gemiddelde gewichten per vracht en de 

gemiddelde gewichten per container laten dan nu ook verder geen opvallende zaken zien die de hoeveelheid afkeur zouden kunnen verklaren. In de maanden 

juli en augustus waren alle vrachten wel volgeladen in afwachting van de gemeentelijke extra inzamelvergoeding voor Renewi. Dat verklaard de grote afkeur 

in die maanden 

 

In het gehele jaar 2021 zijn alle PMD containers van alle huishoudens ten minste twee keer gecontroleerd aan de hand van voorloopacties. Daar waar ook 

tijdens de tweede voorloopactie toch nog extra vervuiling was aangetroffen, zijn nog extra controles uitgevoerd. 

 

De periode van januari 2021 tot en met december 2021 geeft het volgende beeld qua goedkeur, tussencategorie 15%-35% en afkeur. Opgemerkt wordt dat in 

de maand april kalender technisch een dubbele inzameling plaats heeft gevonden in de gemeente Dinkelland. Voor Tubbergen is dat het geval in de maand 

maart 2021. 

 

Dinkelland 

          

  

           
  

  2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021   

Row Labels 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2021 

11 
2021 

12 

goedkeur 0 9.360 0 0 3.400 0 5.720 8.620 3.080 0 4.100 0 

15-35 67.860 23.030 87.760 117.160 48.160 54.460 1.760 5.520 56.140 73.900 68.400 74.400 

afkeur 4.460 56.780 0 26.100 41.520 8.040 71.620 59.140 17.120 3.940 0 0 

Grand Total 72.320 89.170 87.760 143.260 93.080 62.500 79.100 73.280 76.340 77.840 72.500 74.400 
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Tubbergen 

 
 

         

  

           
  

  2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021   

Row Labels 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2021 

11 
2021 

12 

goedkeur 0 0 0 0 0 0 10.360 4.440 1.300 7.540 3.960 0 

15-35 53.300 32.760 113.400 28.769 61.780 65.880 50.900 0 35.420 38.780 47.600 51.060 

afkeur 12.580 22.780 0 16.440 25.560 0 0 56.860 25.780 6.180 12.780 5.000 

Grand Total 65.880 55.540 113.400 45.209 87.340 65.880 61.260 61.300 62.500 52.500 64.340 56.060 
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3. Vooruitblik 2022 en verder 

Het blijft een taak van de gemeente om er alles aan te doen om te zorgen dat de kwaliteit van het aangeleverde PMD blijvend verbeterd. Om die reden willen 

we #Terugwinnaars ook in 2022 en de jaren daarna blijven inzetten. De focus hierbij 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.  

 

In het bijgevoegde Plan van aanpak #Terugwinnaars 2022 en verder is het vervolg van deze aanpak in 2022 en de jaren daarna nader uiteengezet.  

 

4. Uitdagingen 

Gelet op de vele communicatie uitingen, maatwerkacties en voorloopacties hebben moeten constateren dat de kwaliteit van het ingezamelde PMD weliswaar 

is verbeterd maar nog niet voldoet aan het door Nedvang BV gehanteerde beoordelingsprotocol. Dat protocol gaat uit van maximaal 15% stoorstoffen. In 

praktijk wordt op de op- en overslag van PreZero gecontroleerd en afgekeurd op aanwezige vervuiling/residu en niet op aanwezige stoorstoffen. Via de VNG, 

in overleg met Nedvang BV, richten wij ons voornamelijk op de juiste wijze van toepassing van het beoordelingsprotocol op de op- en overslaglocatie van 

PreZero in Hengelo. 

 

Naast het hiervoor weergegeven Plan van aanpak #Terugwinnaars 2022 en verder is er voor de inwoners nog steeds onduidelijkheid over wat wel en wat niet 

in het PMD mag. Om die reden verwachten wij op dit moment dat er nog weinig verbeterpotentieel zit aan de inwonerskant. Daarnaast moet het verpakkende 
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bedrijfsleven veel meer gewezen worden op het terugdringen van het verpakkingsmateriaal en het gebruik van goed te recyclen materiaal. Daar valt nog veel 

winst te behalen.  

 

5. Conclusie 

Om ook in 2022 er alles aan te doen om de kwaliteit van o.a. PMD te verbeteren hebben wij naast de inzet van ROVA in het kader van #Terugwinnaars extra 

inzet nodig van BOA’s voor extra controles en het uitdelen van boetes. Een dergelijke boete bedraagt € 95 per overtreding en wordt afgedragen aan Justitie. 

Wij verwachten voor goede inzet 20 dagen, dus 160 uur voor 2022. 

 

Voor Tubbergen bedragen de kosten voor #Terugwinnaars ongeveer € 43.000 euro. Voor Dinkelland ongeveer 50.000 euro. Ten laste te brengen van de 

Voorziening Afval. Deze kosten bestaan uit € 7.500 voor communicatie, € 3.000 voor maatwerkacties en resp. € 32.500 en € 39.500 voor de 

voorloopcontroles uit te voeren door ROVA. De kosten voor de inzet/inhuur BOA’s worden ten laste gebracht van het Handhavingsbudget. 

 

 

 


