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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Raadsvragen over vervuiling PMD 3130699  17 november 2020 

Geachte heer/mevrouw, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

Op 25 september jl. hebt u ons raadsvragen gesteld over vervuiling van PMD. Hieronder gaan wij 
puntsgewijs op uw vragen in.  

 
1.Klopt het dat het PMD nog maar voor 15% vervuild mag zijn? 

Vanaf 1 juli 2020 is er sprake van een nieuw contract, rechtstreeks met Nedvang (VPKT) waarbij 
de gemeente alleen nog verantwoordelijk is voor de inzameling tegen de juiste kwaliteit (in 2020 

maximaal 15% vervuiling na de toepassing van deelafkeur).  
 

2. Is er ook sprake van dat de verzamelde PMD in Hengelo volledig afgekeurd wordt? 
Ja, de afgelopen maanden zijn van alle Twentse gemeenten en ook van Hengelo vrachten PMD 

volledig afgekeurd.  
 

3. Wat zijn de vermoedelijke kosten die dit met zich meebrengt voor onze inwoners? 
Gelet op de PMD problematiek is bij de 2e Berap een financieel nadeel van €730.000 gemeld. Voor 

2021 stellen wij uw raad voor de tarieven voor een gemiddeld huishouden met €26 te verhogen 
(zie 3149479 - Verordening en tarieven reinigingsheffingen 2021). 

 
4. Wat zijn deze kosten per ton PMD als deze goedgekeurd is?  

In dat geval zijn er geen kosten. De gemeente ontvangt een vergoeding per ton goedgekeurd 
materiaal.  

 
5. Wat zijn de kosten om het PMD te laten keuren, vervoer et cetera? 

De inzamelkosten en kosten voor de inzamelmiddelen bedragen op jaarbasis € 850.000. 
 

6. Wat gebeurt er met de afgekeurde PDM? En welke kosten brengt dit met zich mee? 
Het afgekeurde PMD wordt op dit moment verwerkt bij Twence. De verwerkingskosten per ton PMD 

bedragen € 200. Dit bedrag is inclusief transportkosten van de overslag van Suez naar Twence, 
verwerkingskosten bij Twence en verbrandingsbelasting.  

 



 

 

 
 

 

Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
2 3130699  

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

7. Wat zijn de huidige kosten voor het verbranden van PMD bij Twence per ton PMD? 
De kosten voor verbranden bij Twence zijn € 130 per ton exclusief verbrandingsbelasting.  

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


