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Quick wins bij het aanbesteden van de sortering en vermarkting van PMD.
Sinds 2015 zijn gemeenten niet langer alleen verantwoordelijk voor de inzameling. Ook voor het
transport, de overslag, het sorteren en indien gewenst ook het vermarkten van kunststof
verpakkingsafval van huishoudens zijn verantwoordelijkheden van gemeenten. Dit betekent dat
gemeenten, al dan niet in samenwerkingsverband, deze diensten op de markt zijn gaan zetten.
Van deze aanbestedingstrajecten en de hierna gesloten contracten zijn lessen geleerd die bij
hercontractering of nieuwe aanbestedingen waardevol zijn. Hieronder vindt u een aantal quick
wins die relevant zijn wanneer uw huidige sorteercontract afloopt en de mogelijkheden wilt
verkennen.

1. Aanbesteding komt eraan
· Zicht op de markt:

- Zorg voor aanvang van de aanbestedingsprocedure dat er een goed overzicht bestaat van
de huidige marktsituatie, welke partijen zijn er momenteel actief, welke ontwikkelingen
hebben er plaatsgevonden en waar liggen kansen voor de gemeente? Waren er recent
aanbestedingen en zo ja, wat waren daar de uitkomsten?

· Creëer inzicht in behaalde inzamel- en sorteringsresultaten:
- Een inzicht in de eigen prestaties helpt bij het opstellen van de juiste overeenkomst en het

voorspellen van trends binnen de gemeente. Ook kan de relevante informatie worden
opgenomen in de aanbestedingsdocumenten voor inschrijvers.

· Bedenk wat voor de gemeente de meest relevante doelen zijn:
- Wat wil de gemeente met de af te sluiten overeenkomst bewerkstelligen? Wil de gemeente

inzetten op duurzaamheid? En, wat mag dat kosten? Wil men vooral een uitvoerende partij
contracteren die z'n werk goed doet? Of wil men afspraken maken met een partner die
daarnaast (proactief) meedenkt met de gemeente over hoe beleidsdoelen (nog) beter
gerealiseerd kunnen worden?

2. Schrijven van de leidraad en de modelovereenkomst
· De looptijd van het contract:

- Laat de looptijd van het contract gelijk lopen met de looptijd van de Raamovereenkomst
Verpakkingen. Wanneer deze grote veranderingen met zich mee brengt kunnen deze gelijk
geïmplementeerd worden in een nieuwe aanbesteding.

· Drankkarton brongescheiden inzamelen:
- Is de gemeente al begonnen met het inzamelen van drankkartons met de plastic

verpakkingen? Deze stroom kan eenvoudig met het kunststof ingezameld worden. Dit is
een eenvoudige maatregel om meer bronscheiding in de gemeente te realiseren. Hetzelfde
geldt voor metalen verpakkingen. Ga met betrekking tot metalen verpakkingen wel na hoe
hierover de eventuele huidige afspraken met de restafvalverwerker er uitzien.

· Voorkom voorraadvorming rond de jaarwisseling:
- Vergoedingen uit het afvalfonds worden ieder kalenderjaar lager. Voorkom een

voorraadvorming rond de jaarwisseling bij de opdrachtnemer, zodat zoveel mogelijk de
(hogere!) vergoeding wordt verkregen uit het jaar waarin het kunststof is ingezameld.

· Kunststof verpakkingen versus kunststof niet-verpakkingen:
- Hoe gaat de gemeente om met de vermenging van kunststof niet-verpakkingen in het

ingezamelde PMD? Uit onderzoek is gebleken dat er circa 10% kunststof niet-verpakkingen
in het ingezamelde PMD zit. Zorg voor goede afspraken met de sorteerder over het
inzichtelijk krijgen van de verhouding verpakkingen vs. niet-verpakkingen om aanspraak te
blijven houden op de vergoedingen uit het Afvalfonds.

3. De contractperiode
· Goed contractbeheer:
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- Goed contractbeheer is minstens zo belangrijk als het van te voren opstellen van het
contract. Zorg dat je als gemeente goed op de hoogte bent van de afspraken en zorg dat
deze nagekomen worden en dat rapportages tijdig en volledig worden verschaft. Start ook
tijdig met afwegingen rond contractverlenging en de voorbereiding van de aanbesteding
voor een nieuw contract.

· Kwalitatieve rapportages:
- Het is belangrijk inzicht te hebben in de minimale benodigde gegevens voor het verkrijgen

van de vergoedingen uit het Afvalfonds. Daarnaast kan er overwogen worden om inzicht te
krijgen in duurzaamheidsscores die de gemeente kan inzetten voor de communicatie naar
haar burgers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vermeden CO2 emissie of de hoeveelheid
gerecycleerd kunststof verpakkingen. Hier dient vooraf over te worden nagedacht zodat dit
opgenomen kan worden in de overeenkomst.

Gaat u binnenkort aan de slag met een nieuwe aanbesteding van het sorteren en vermarkten van
de PMD stroom? In oktober verschijnt namens het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval en
de NVRD een nieuwe en uitgebreide 'handreiking sorteren en vermarkten PMD
verpakkingsmateriaal’. Naast de geleerde lessen, krijgen herziene afspraken uit het Uitvoerings-
en Monitoringsprotocol een plek in deze uitgave.


