
 

 

Aan:  ALV Vereniging Nederlandse Gemeenten van 16 juni 2021 

Van:  Richard Kortenhoeven, wethouder gemeente Wierden,   Jaimi van Essen, wethouder 

gemeente Losser 

Datum:  3  juni  2021 (gewijzigd 9 juni 2021) 

Onderwerp: motie Voorkomen massale afkeur van verpakkingsmateriaal voor ALV Vereniging 

Nederlandse Gemeenten van 16 juni 2021. 

Motie: Voorkomen massale afkeur van verpakkingsafval 

Constaterende dat:  

  in het huidige systeem gemeenten de zorg dragen voor het inzamelen (en indien gewenst de 

verwerking) van verpakkingen die na gebruik vrijkomen bij de huishoudens; 

  dat deze afvalstroom onder de huidige afspraken (UMP Verpakkingen) zonder bewerking niet 

of nauwelijks kan voldoen aan de afspraken die in het uitvoeringsprotocol met het 

verpakkende bedrijfsleven gemaakt zijn; 

  dat er in Twente daardoor sprake is (geweest) van massale afkeur en verbranding van 

verpakkingsafval ondanks grote inspanningen van deze gemeenten en haar inwoners; 

  dat er in Twente met Nedvang gezien deze situatie aanvullende afspraken zijn gemaakt tot 1 

juli 2021; 

  er veel acties zijn uitgevoerd om de kwaliteit te verbeteren. Dit wel geleid heeft tot enige 

verbetering maar de doelstelling van 15 % vervuiling niet gehaald wordt; 

  gemeenten minimale invloed hebben op de kwaliteit en omvang van de betreffende 

afvalstroom, maar wel de onmiddellijke financiële gevolgen van afkeur moeten dragen;  

  dit kosten zijn die onze inwoners betalen via de afvalstoffenheffing;  

  dat dit in gaat tegen het uitgangspunt dat de producenten financieel verantwoordelijk zijn voor 

het inzamelen en verwerken van verpakkingsafval; 

  dat voor verbetering van de kwaliteit van ingezameld PMD (voor consumenten) duidelijker kan 

worden gemaakt welke materialen nu wel of niet tot deze afvalstroom behoren; 

  in de Integrale Circulaire Economie Rapportage 2021 van PBL naar voren komt dat Nederland 

voor nieuwe opgaven staat; hoogwaardiger toepassing van afvalstromen én om andere 

circulariteitsstrategieën in te zetten, zoals ontwerp en reparatie;  

 

overwegende dat:  

  als wij per 1 juli 2021 terug gaan naar afspraken uit het UMP namelijk tot 15% vervuiling dit 

betekent dat ongeveer 90% kan worden afgekeurd en verbrand;  

 

  het afkeuren en vervolgens verbranden van grote hoeveelheden verpakkingsafval zorgt voor 

een afnemende bereidheid van inwoners om hun afval te scheiden; 

 

  wij nauwelijks kunnen voldoen aan de in het uitvoeringsprotocol gestelde afspraken (zonder 

bewerking van deze afvalstroom); 

 

  er een tijdelijke tussenoplossing voor Twente is gemaakt, maar meerdere gemeenten hiermee 

geholpen kunnen zijn; 

 



 

 

  consumenten beter geholpen kunnen worden om te weten wat er in welke afvalstroom thuis 

hoort; 

 

  dat de VNG via de daarvoor bestaande werkgroepen het Rijk oproept om te verplichten dat 

producenten op hun verpakking aangeven in welke afvalstroom hun product als grondstof 

opnieuw gebruikt kan worden; 

 

spreekt uit dat:  

  we moeten voorkomen dat gemeenten terugvallen op bestaande afspraken wat leidt tot een 

situatie waarbij nagenoeg al het ingezamelde verpakkingsmateriaal kan worden afgekeurd en 

verbrand. Daartoe zou het beoordelingsprotocol (UMP verpakkingen) gewijzigd moeten 

worden of aanvullende afspraken worden gemaakt om voor alle gemeenten de 

tussencategorie 15-35 procent te creëren; 

  het Rijk wordt opgeroepen om te verplichten dat de producenten op hun verpakkingen 

vermelden in welke afvalstroom de verpakking hoort, om zodoende de consument beter op 

weg te helpen met het scheiden van afval; 

draagt het VNG bestuur op:  

  dit standpunt als uitgangspunt te nemen in de gesprekken met het Rijk en andere partijen 

inzake inzameling en verwerking van afval om de verwerking zo circulair mogelijk te laten 

verlopen. 

 

en gaat over tot de orde van de dag.  

 
Namens de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente Wierden en de gemeente 
Losser, 

 

 
 
 

De motie wordt mede ondersteund door 13 Twentse gemeenten: 

      

    

      


