Bijlage 1 - Modellen en rolkeuze Ketenovereenkomst 2020-2029 (betreft PMD)
In de Ketenovereenkomst 2020-2029 staan vier modellen staan voor de vergoedingensystematiek
en twee rollen die de gemeente in de inzameling en recycling van PMD kan spelen. De gemeenten
dienen vóór 1 oktober 2021 een keuze te maken.
Modellen
De vier modellen voor de vergoeding zijn als volgt:
I. Bronscheidingsmodel: de gemeente ontvangt een inzamelvergoeding over de via
bronscheiding ingezamelde hoeveelheid PMD. De hoogte van de inzamelvergoeding binnen
het bronscheidingsmodel is gebaseerd op de gebleken kosten bij een kostenefficiënte
uitvoering, binnen een doelmatig systeem van gemeentelijke inzameling van huishoudelijke
afvalstoffen.
1. Dit betreft op dit moment de inzameling via ondergrondse PMD-containers,
waarmee in 2020 ongeveer 10 kg PMD per inwoner per jaar is ingezameld.
II. Nascheidingsmodel: de gemeente ontvangt een inzamelvergoeding over de via nascheiding
ingezamelde hoeveelheid PMD. De hoogte van de inzamelvergoeding binnen het
nascheidingsmodel is gebaseerd op de gebleken kosten voor het op kostenefficiënte wijze
inzamelen van het gewichtsaandeel na te scheiden kunststof en metalen verpakkingsafval
en drankenkartons in het voor nascheiding geschikte restafval.
1. Dit betreft op dit moment de nascheiding van plastic verpakkingen en drinkkartons
uit het via de duobak ingezamelde restafval (metalen worden bij de
afvalverbrandingsinstallatie nagescheiden), waarmee in 2020 ongeveer 24 kg PMD
per inwoner per jaar is ingezameld.
III. Hybride model: de gemeente ontvangt een inzamelvergoeding zowel over de via
bronscheiding als via nascheiding ingezamelde hoeveelheid PMD, mits deze aantoonbaar
complementair zijn. De inzamelvergoedingen zijn gelijk aan die van binnen het
bronscheidingsmodel respectievelijk binnen het nascheidingsmodel.
1. Uit de locatiegegevens van de ondergrondse PMD-containers, blijkt dat meeste
daarvan niet een-op-een te koppelen zijn aan hoogbouw en derhalve niets als
complementair zijn te beschouwen. Het hybride model is voor Weert niet mogelijk.
IV. Ketenregiemodel: slechts mogelijk zolang de Raamovereenkomst loopt (i.e. tot en met
2022) en bedoeld voor gemeenten die geen (actieve) keuze maken.
1. Het ketenregiemodel is voor Weert geen optie; de daartoe benodigde
overeenkomst met Veolia eindigt op 31 december 2021. Het voor één jaar aangaan
van een overeenkomst conform het ketenregiemodel is niet doelmatig.

Rollen
De twee rollen waaruit de gemeente een keuze moet maken, is of
A. zij zich beperkt tot het inzamelen van PMD en het aanbieden daarvan op een op- of
overslaglocatie of het inzamelen van restafval en aanbieden bij een nascheider;
B. zij zich aansluit bij een bovengemeentelijk samenwerkingsverband, dat de verdere
verwerking regelt en zo invloed heeft op het gehele proces van transport, op- en overslag,
sortering, recycling en vermarkting en daarmee op de bijdrage aan een circulaire
economie.
Bij beide opties ontvangt de gemeente een vergoeding voor de inzameling en worden de postcollection activiteiten rechtstreeks door het Afvalfonds aan de betreffende partijen vergoed.

