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Onderwerp

On derteken en Dee ln em ersove reen ko mst Nedva ng 2020 -2029

Voorstel

1. Aan Concerndirecteur R. Bladder mandaat te verlenen tot het ondertekenen van
de Deelnemersovereenkomst Gemeente Weert - Nedvang 2020-2029.

2. Op het bij de overeenkomst bijgevoegde keuzeformulier de optie
"Ketenregiemodel" in te vullen.

Inleiding

Sinds 2007 is het verpakkend bedrijfsleven, vertegenwoordigd door Stichting Afvalfonds
en zijn werkorganisatie Nedvang, verantwoordelijk voor een retoursysteem voor
verpakkingen.

Voor de concrete uitvoering van de inzameling en de ketenregie doet Nedvang een beroep
op gemeenten. Die hebben daartoe in 2Ot4 allen, ook Weeft, een
deelnemersovereenkomst gesloten waarin voorwaarden en vergoedingen voor de
geleverde dienst zijn vastgelegd. De voorwaarden zijn centraal uit onderhandeld door het
verpakkend bedrijfsleven en de VNG (de facto door NVRD, de brancheorganisatie van
gemeentelijke inzamelbedrijven).

In die overeenkomst is ook vastgelegd dat in 2017 een evaluatie plaatsvindt welke moet
resulteren in nadere afspraken voor 2020 en verder. Die afspraken zijn eind 2019
gemaakt en vastgesteld door de Bijzondere Algemene Ledenvergadering (BALV) van de
VNG op 29 november 20L9.

Thans ligt ter ondertekening voor de uitwerking van die centraal gemaakte afspraken: de
Deelnemersovereenkomst van onze gemeente met Nedvang voor de periode 2020-2029.
Daarbij moet een keuze gemaakt worden voor de wijze waarop de gemeente de
vergoeding voor de geleverde dienst wenst te ontvangen.
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Bij die keuze is van belang dat de voorliggende Deelnemersovereenkomst 2020-2029 een

ultwerking is die deels valt onder de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 en

deels, voor de periode 2023-2029 onder de nieuwe afspraken tussen Afvalfonds en VNG.

De looptijden verschillen dus. De relevantie daarvan is de volgende.

Gemeenten voeren sinds 2015, als onderaannemers van het Afvalfonds, de regie over de

totale keten van het retoursysteem voor verpakkingen. Gemeenten worden daarbij zowel
vergoed voor brongescheiden als nagescheiden verpakkingen. De nieuwe afspraken
houden in dat dat uiterlijk 2022 stopt. Dan zal elke gemeente dus een keuze moeten
maken of ze cen vergoeding wil krijgen over bronscheiding dan wel nascheiding.

De combinatie is enkel mogelijk indien een gemeente wordt opgesplitst in wijken waarin

otwel bron- ofwel nascheiding wordt toegepast. Dle optle ls overlgens voor Weert niet
reëei aangezien Weert voor cie bronscheiciing verzameicontainers heeit en ciaaivan vait de

herkomst van de gebruiker niet te bepalen. Wat maakt dat een opsplitsing van de
gemeente in strak geografisch afgebakende wijken voor dit doel niet mogelijk is.

Opgemerkt wordt dat er op de recente VNG-BALV een motie is aangenomen (motie
ingediend door Schiedam) waarbij wordt aangedrongen onder bepaalde voorwaarden toch
vergoeding voor zowel brongescheiden verpakkingen als nagescheiden verpakkingen te
krijgen. Dit zou ook voor Weert soulaas bieden. Af te wachten is tot welk resultaat dit
uiterlijk ultimo 2022 gaat leiden.

Uiterlijk op 1 januari 2023 moet er dus een keuze door de gemeente bepaald worden. De
jaren 2020 t/m2022 gelden als een overgangsfase. Daarin kunnen gemeenten al vast
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voorlopig (dus uiterlijk tot 1-1-2023) alles bij het oude te laten. Concreet houdt "bij het
oude laten" in dat op het bij de overeenkomst gevoegde keuzeformulier de optie
"ketenregiemodel" wordt aangekruist. Dit borgt dat tot 2023 vergoeding over zowel
brongescheiden als nagescheiden verpakkingen wordt ontvangen. De optie
"ketenregiemodel" wordt dan ook geadviseerd.

Argumenten

Doorkijk na 2022:
Gemeente Weert behoort tot de grondleggers van de nascheiding in Nederland. Reeds in
2OO8 is daarvoor een intentieovereenkomst met Essent Milieu (het latere Attero)
afgesloten. Gevolgd door operationele nascheidings-overeenkomsten in 2010 en 2014
(met Attero vigerend tot uiterlijk 3l-12-2023). Daarnaast heeft Weert door middel van
centraal geplaatste verzamelcontainers een bescheiden bronscheiding. Voor sortering en

verwerking van dat brongescheiden materiaal heeft Weeft een overeenkomst met Veolia-
Van Scherpenzeel . Een keuze voor het bronscheidingsmodel per I-t-2O23 houdt in dat de

nascheiding als basis voor het Weerter afvalbeheer vervalt (het eercler gestelde over rle

uitvoering van de motie Schiedam wordt hier even buiten beschouwing gelaten). Er zal

dan een druk ontstaan om de bronscheiding aanmerkelijk te intensiveren. Dat heeft
verregaande beheersmatige repercussies. En die repercussies zijn over het algemeen niet
positief en de maatschappelijke opbrengst beperkt. Zoals ook eerder uiteen is gezet in de

op 4 april 2019 in het college aan de orde geweest zijnde notitie "Achtergrond
Inzamelsysteem Gemeente Weert". De kans op vervuiling van de openbare ruimte, afkeur
van afvalstromen, noodzaak tot verscherpt toezicht en handhaving, druk tot permanente
communicatiecampagnes nemen allen drastisch toe. En dat terwijl we weten dat nagenoeg
de helft van de ingezamelde kunststof verpakkingen alleen laagwaardig te recyclen is en

dat het milieurendement van de hele keten vrij relatief is. Het beleid is er dus op gericht
om de uitvoerende taak die de gemeente is aangegaan, met zo min mogelijk risico's voor
de eigen publieke belangen uit te voeren. Althans om deze niet groterte laten zijn dan op
grond van het gedlende maatschappelijk en duurzaarnheitlsbel¿ttg verat'ìtwoord is. En dat
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belang is relatief zoals ook in de notitie "Achtergrond Inzamelsysteem Gemeente Weert"
uitvoerig is uiteengezet, op basis van onder meer het door de adviesbureau's CE en TNO
in mei 2015 gepubliceerde rapport "Milieueffect Analyse Raamakkoord Verpakkingen".

Koftom: het ligt voor de hand om vanaf 1-1-2023 te opteren voor het verkrijgen van de
nascheidingsvergoeding. Dat voorkomt dat er een dwang komt om de bronscheiding te
intensiveren en laat de vrijheid om de bronscheidingsinfrastructuur te behouden of zonder
financieel verlies aan inkomsten eventueel in te krimpen als daarom beheersmatige
redenen aanleiding voor zou zijn (bijplaatsingen; afvaldump, afkeur, bezuiniging binnen
het contract met RDWeert die de lediging van de PMD-containers uitvoert).

Concluderend: geadvlseerd wordt om de bijliggende "Deelnemersovereenkomst Gemeente
Weert - Nedvang 2020-2029" te ondeftekenen en daartoe het directielid R. Bladder te
mandateren; op het bij de overeenkomst bijgevoegde keuzeformulier de optie
"Keten regiemodel" invullen.

Beoogd effect/doel

Borging van de vergoedingen voor het inzamelen, sorteren en verwerken van bron- en
nagescheiden verpakkingen

Kanttekeningen en risico's

In de periode 2020-2022 zal bekend worden hoe invulling gegeven wordt aan de op de
VNG-BALV van 29 november 2019 aangenomen motie Schiedam. Die motie beoogt om het
mogelijk te maken dat gemeenten ook onder bepaalde condities voor vergoeding in
aanmerking komen als sprake is van een combinatie van brongescheiden én nagescheiden
verpakkingen.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De administratieve afwikkeling van de declaraties en vergoedingen die gebaseerd zijn op
deze deelnemersovereenkomst zullen via het administratieve systeem WasteTool
verlopen.

Duurzaamheid

Zie onder het kopje Argumenten

Uitvoering/evaluatie

Uiterlijk t-t-2023 keuze laten vallen op nascheidingsvergoeding

Communicatie/ participatie

Overleg gevoerd met

Intern:

M. Hoovers - functioneel beheerder openbaar gebied en reiniging

Extern:
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Bijlagen:

Te ondertekenen Deelnemersovereenkomst Gemeente Weert - Nedvang 2O2O - 2O2t incl
keuzeformulier
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