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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over Voortzetting #Terugwinnaars “actieplan vermindering 
afkeur PMD”  
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten: 
1. In te stemmen met de Voortzetting #Terugwinnaars “actieplan vermindering afkeur Plastic, Metalen en 

Drankkartons” en het bijbehorende Plan van aanpak; 

2. In te stemmen met het jaarlijks beschikbaar stellen van 90 uur voor de inzet van de buitengewone 

opsporingsambtenaren in het kader van handhaving en de kosten ten laste te brengen van het 

bestaande Handhavingsbudget; 

3. De kosten voor 2022, zijnde € 50.000, te ramen in het 1ste Programmajournaal 2022 en ten laste te 

brengen van de Voorziening Afval; 

4. De structurele kosten voor 2023 en verder op te nemen in het overdrachtsdocument voor de nieuwe 

raadsperiode voor opname in het raadsperspectief en begroting 2023. 

 
Toelichting 
De gemeente Dinkelland wordt 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.  
 
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 Nederlandse Gemeenten (VNG), Nederlandse 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, voorloopacties 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.  
 
In de bijgevoegde notitie "Voortzetting #Terugwinnaars “actieplan vermindering afkeur PMD” wordt 
vervolgens inzicht gegeven in: 

 resultaten controles over 2021; 

 resultaten per controlegebied 2021 met de meest vervuilde gebieden en enkele opvallende type 

vervuiling; 

 type vervuiling met de dominant aangetroffen geregistreerd per container; 

 resultaten inzameling PMD periode januari 2021 tot en met december 2021; 

 vooruitblik 2022 en verder; 

 uitdagingen 2022 en verder. 

 
De notitie Voortzetting #Terugwinnaars “actieplan vermindering afkeur Plastic, Metalen en Drankkartons" en 
het bijbehorende Plan van aanpak is van toepassing voor zowel de gemeente Tubbergen als de gemeente 
Dinkelland. De besluitvorming in de ene gemeente is niet afhankelijk van besluitvorming in de andere 
gemeente. 
 
Op basis van de genoemde notitie wordt in het kader van de handhaving structureel 90 uur beschikbaar 
gesteld voor het uitvoeren van controles en het mogelijk uitdelen van boetes. 
 
Voor de volledigheid wordt verwezen naar de bijgevoegde notitie. In het bijgevoegde Plan van aanpak 
#Terugwinnaars 2022 en verder gemeenten Tubbergen en Dinkelland wordt de focus gelegd op dit project 
voor 2022 en de jaren daarna. 
 
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 


