
MEMO

Aan : Raad
Cc : N.v.t.
Van : het college
Datum : dinsdag 16 maart 2021
Betreft : Financieel overzicht nascheiding PMD

Beste raadsleden,

Tijdens de informatieavond van 4 maart jl. is u een financieel overzicht van de nascheiding 
PMD t.o.v. de bronscheiding PMD toegezegd. In deze memo geven we u dat overzicht. 
Overstappen van bronscheiding naar nascheiding PMD kost de gemeente Leusden 
€ 233.134.

De totale kosten van PMD inzameling met bronscheiding, minus de vergoeding voor de 
inzameling van de producenten bedraagt € 2.979 (zie tabel 1). 

De totale kosten van PMD inzameling met nascheiding, minus de vergoeding voor de 
inzameling van de producenten bedraagt € 236.113 (zie tabel 2).

De belangrijkste verschillen worden veroorzaakt door:
 De inzameling van PMD is duurder bij bronscheiding. Bij bronscheiding wordt het PMD 

overgedragen aan de RKN (Regie Kunststoffen Nederland) en hebben we sinds 1 april 
2020 geen kosten meer voor de verwerking. Bij de nascheiding hebben we lagere kosten 
voor de inzameling (dat gaat met de restafvalinzameling mee), maar daar hebben we wel 
verwerkingskosten; voor PMD geldt hetzelfde verwerkingstarief als voor restafval. 
In deze vergelijking zijn de kosten bij nascheiding iets lager. Hier moet echter wel een 
kanttekening bij worden gemaakt. In dit overzicht is namelijk geen rekening gehouden 
met extra kosten voor de inzameling als Leusden over zou stappen op nascheiding. 
Deze kosten zijn er echter wel. Remondis heeft een investering gedaan voor 
kraak/perswagens voor de huis aan huis inzameling in Leusden. Daarnaast zullen ze 
moeten investeren in één of twee nieuwe kraanwagens om de ondergrondse containers 
(OC’s) voor restafval vaker te kunnen legen. Het contract dient aangepast te worden en 
deze hogere kosten en kosten van desinvesteringen zullen uitmonden in een hoger 
tarief. Het is zelfs maar de vraag of het kan binnen het huidige contract. 

 Doordat we veel PMD brongescheiden inzamelen krijgen we een hoge vergoeding van 
de producenten voor ons PMD (€ 279.300) terwijl er bij nascheiding van PMD een lagere 
vergoeding geldt (die overigens wel wordt verrekend over de totale hoeveelheid 
ingezamelde rest en PMD). De vergoeding bij nascheiding bedraagt € 30.260.

In dit overzicht zijn de incidentele kosten voor het ophalen en afboeken van de restwaarde 
van de minicontainers en de eventuele opbrengst bij verkoop, nog niet meegenomen. Ook 
de communicatiekosten zijn nog niet meegenomen. De kosten voor nascheiding zullen 
hierdoor verder toenemen in vergelijking met bronscheiding. 



Voor gemeenten met veel hoogbouw is het lastig om een goede hoeveelheid 
brongescheiden PMD in te zamelen. Zij missen dan ook de (hoge) vergoeding die Leusden 
wel heeft, waardoor de overstap naar nascheiding voor die gemeenten een andere afweging 
is. 

Conclusie: 
Bronscheiding van PMD is voor de gemeente Leusden per jaar (in ieder geval) € 233.134 
voordeliger dan nascheiding van PMD.

Tabel 1: financieel overzicht van de kosten van bronscheiding van PMD

 PMD met bronscheiding
Inzameling tonnage tarief Aansluiting-

en
aantal 
ledigingen

totaal

Remondis PMD (mini's) 1.050 € 0,66 11.724 26 € 201.184
Remondis PMD (OC) 150 € 394,74   € 59.211
Remondis rest OC's
Remondis rest (mini's 
buitengebied)

Afschrijving 
minicontainers

    € 21.884

Verwerking      
Verwerking PMD 0
Totaal kosten     € 282.279
Vergoeding      
Inzamelvergoeding PMD 
2021 (€ per ton)

1.200 € 245,00   € 279.3001

Totaal vergoedingen     € 279.300
Totaal kosten-
vergoedingen 

    € 2.979

1 Deze opbrengst is met 5% verminderd i.v.m. afkeur. 
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Tabel 2: financieel overzicht van de kosten van nascheiding van PMD

 PMD met nascheiding
Inzameling tonnage tarief Aansluiting-

en
aantal 
ledigingen

totaal

Remondis PMD (mini's)
Remondis PMD (OC)
Remondis rest OC's 1000 € 57,54   € 57.540
Remondis rest (mini's 
buitengebied)

200 € 1,05 890 26 € 24.297

Afschrijving 
minicontainers

    0

Verwerking      
Verwerking PMD 1.200 € 153,78 € 184.536
Totaal kosten     € 266.373
Vergoeding      
Inzamelvergoeding PMD 
2021 (€ per ton)

3.400 € 8,90   € 30.260

Totaal vergoedingen     € 30.260
Totaal kosten-
vergoedingen

    € 236.113
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