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Geachte heer/mevrouw,
Op 20 november hebt u ons raadsvragen gesteld over verbranding van afgekeurd PMD. Hieronder
gaan wij puntsgewijs op uw vragen in.
1. Vindt u het bovenstaande een voorbeeld van duurzaamheid voor onze leefomgeving?
Zo ja? Graag uitleg waarom.
Nee, wij vinden het niet duurzaam om grondstoffen te verbranden. Ons beleid is erop gericht om
zoveel mogelijk grondstoffen opnieuw te gebruiken en slechts een klein deel van het afval
(restafval) te verbranden. In de gemeente onderschrijven we daarom het streven van het kabinet
naar een economie zonder afval in 2050, waarbij alles draait om herbruikbare grondstoffen.
2. Vindt u het bovenstaande een voorbeeld van een circulaire economie?
Zo ja? Graag uitleg waarom.
Nee, het verbranden van grondstoffen draagt niet bij aan een circulaire economie. In een circulaire
economie worden grondstoffen opnieuw gebruikt. Zie ook ons antwoord op vraag 1.
3. Bent u met ondergetekende eens dat Twence met het verbranden van vele tonnen PMD in strijd
handelt met het duurzaamheidsbeleid welke het college uitdraagt?
Zo nee, graag uitleg waarom niet?
Nee, dit zijn wij niet met u eens. Twence verbrandt PMD dat bij de overslag van Suez is afgekeurd.
Het afgekeurd PMD moet als restafval worden verwerkt. Het ligt voor de hand dat dit afval bij de
dichtstbijzijnde verwerker (Twence) wordt aangeboden.
Wij betreuren het wel dat er PMD verbrand moet worden. Dat past niet bij ons beleid. Daarom
hebben we afgelopen tijd verschillende acties ondernomen om de kwaliteit van het PMD te
verbeteren.
4. Wie heeft opdracht gegeven voor het verbranden van de vele tonnen PMD?
De overeenkomst die de gemeente heeft met Verpakkingsketen BV (VPKT) wordt uitgevoerd. Het
PMD voldoet niet aan de vastgelegde kwaliteitscriteria. Suez heeft het op de overslaglocatie
afgekeurd. Daarom moet het als restafval worden verwerkt. Suez transporteert het afgekeurde
PMD conform overeenkomst naar Twence. Twence verwerkt het vervolgens op kosten van de
gemeente.
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5. Wie draagt de verantwoordelijkheid voor verbranden van dit extreme aantal tonnen PMD?
Met de nieuwe werkwijze wordt uitvoering gegeven aan landelijke afspraken die vastliggen in de
Ketenovereenkomst verpakkingen 2020-2029 afgesloten tussen VNG en het Afvalfonds. Zie ook
ons antwoord op vraag 4.
6. Hoe gaat het college het bovenstaande in de toekomst vermijden of is dit het beleid dat het
college voor ogen heeft?
Zoals eerder aangegeven werken wij samen met andere Twentse gemeenten aan een aanpak die
moet leiden tot meer goedgekeurd PMD. Want alle Twentse gemeenten hebben helaas met de
afkeur van PMD-afval te maken. Twente Milieu en de gemeente Hengelo zijn in november gestart
met een communicatiecampagne om Hengeloërs erop te wijzen wat er in de oranje
verpakkingencontainer hoort en wat niet. Met de communicatiecampagne wordt ingezet op
bewustwording.
Er zijn echter ook mensen die bewust hun restafval of gft in de gratis verpakkingencontainer
gooien om te besparen op de kosten. Ook daardoor worden soms hele ladingen verpakkingen
afgekeurd en verbrand. En dat kost de inwoner dus indirect geld. Mede daarom komen er in 2021
controleacties, waarbij de inhoud van de verpakkingencontainer wordt gecontroleerd, zodat de
kwaliteit van het verpakkingsmateriaal verbetert.
Van VPKT verwachten wij dat de mogelijkheid van deelafkeur op de juiste wijze wordt toegepast bij
de overslag van Suez. Met Twente Milieu zijn er daarnaast afspraken gemaakt over minder zware
belading van de vrachtwagens. De verpakkingen worden op die manier minder in elkaar gedrukt,
want dat kan ook voor afkeur zorgen

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Hengelo,
de secretaris,
de burgemeester,

De heer J. Eshuis

De heer S.W.J.G Schelberg
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