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Jaarlijks wordt binnen ‘het Markereinverband’, de samenwerking van Drentse gemeenten op gebied van 
afval en reiniging, een grondstofmonitor opgesteld. Deze monitor geeft inzicht in de ingezamelde 
hoeveelheid afvalstromen en de scheidingspercentages. De gegevens worden voor alle Drentse 
gemeenten op dezelfde wijze bepaald en zijn daardoor goed met elkaar te vergelijken.  
 
Mondiaal en regionaal worden grondstoffen schaarser en daarmee vaak ook kostbaarder. Daarom is een 
omslag in het denken ‘Van Afval naar Grondstoffen (VANG)’ gemaakt. Het Rijk, gemeenten (VNG) en de 
organisaties voor afvalbeheer (Nederlandse Vereniging van Reinigings- en afvalverwijderings 
Deskundigen, NVRD) streven gezamenlijk naar een afvalloze samenleving. De VANG ambities voor 2020 
zijn 100 kg restafval per inwoner en 75% afvalscheiding. De ambitie op langere termijn is een afvalloze 
samenleving met als tussenstap 90% afvalscheiding en maximaal 30 kilogram restafval per inwoner per 
jaar in 2025. Het landelijk gemiddelde bedraagt 59% afvalscheiding en circa 200 kilogram restafval 
(2019). 
 
Via deze brief informeren wij u over de resultaten uit de grondstofmonitor 2020.  
  
Resultaten 
Het Drentse- en Tynaarlose beeld laten een stijging van de hoeveelheid restafval en grondstoffen te zien. 
Belangrijkste oorzaak is de corona pandemie en de getroffen maatregelen. We waren op weg naar een 
verdere reductie van restafval, maar doordat inwoners meer thuis zijn, thuis werken en minder buiten de 
deur kunnen eten, zien we een stijging van de aangeboden hoeveelheden restafval en van grondstoffen.  
  
Scheidingspercentage 
Het scheidingspercentage geeft aan hoeveel grondstoffen er gescheiden ingezameld worden. In 2020 
was het scheidingspercentage voor Tynaarlo 77%. Dit is 2% (procentpunt) lager dan in 2019. Zoals 
gezegd als gevolg van de afwijkende situatie door corona. Gemiddeld wordt in Markereinverband 68% 
afval gescheiden ingezameld.  
  
Hoeveelheid restafval 
Sinds 2016 is de trend voor de ingezamelde hoeveelheid restafval dalend. In 2016 werd in Tynaarlo nog 
140 kg restafval (fijn en grof) per inwoner per jaar ingezameld. In 2019 is de hoeveelheid restafval 
gedaald naar 90 kg per inwoner per jaar. Helaas is de hoeveelheid aangeboden restafval in 2020 weer 
toegenomen naar 114 kg per inwoner. Gemiddeld wordt in Markereinverband overigens 172 kg restafval 
per inwoner aangeboden.   
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PMD 
Per inwoner wordt 35,2 kg (32,3 brongescheiden en 2,9 nagescheiden vanuit restafval) Plastic, 
Metalenverpakkingen en/of Drankenkartons (PMD) aangeboden. In het restafval zit, na eventueel 
nascheiden, nog circa 0,8 kg PMD per inwoner. 98% van het aanwezige PMD wordt na en/of 
brongescheiden. Dit is een prachtig resultaat. Gemiddeld wordt in Markereinverband 85% PMD 
gescheiden aangeboden.  
 
 
GFT 
Er wordt 155 kg GFT per inwoner aangeboden. Er zit er nog zo'n 14 kg GFT in het restafval. 91% wordt 
apart gehouden. We kunnen door middel van voorlichting proberen nog meer groente-, fruit- en tuinafval 
niet in het restafval terecht te laten komen, of proberen de inwoners te overtuigen zelf te composteren. 
Overigens betreft het scheidingspercentage in Markereinverband gemiddeld 86%. 
 
 
OPK 
In 2020 is 69 kg oud papier en karton per inwoner gescheiden aangeleverd. In voorgaande jaren was dit 
nog 70 kg of meer. Deze lichte daling is het saldo van enerzijds de digitalisering (van drukwerk) en 
anderzijds de toename van online bestellingen (kartonnen verpakkingen). In het restafval zit nog zo'n 4 
kg herbruikbaar papier en karton. 95% van het OPK wordt gescheiden aangeboden (Markerein 89%). 
Een mooi resultaat, maar de hoeveelheid aangeboden papier en karton moet niet verder dalen.  
 
 
Glas 
In 2020 is 30 kg glas per inwoner gescheiden aangeboden. Dit is gelijk aan voorgaande jaren. In het 
restafval zit nog 3 kg glas per inwoner. 91% van het glas wordt gescheiden aangeboden (Markerein 
73%). We kunnen door middel van voorlichting proberen nog minder glas in het restafval terecht te laten 
komen.  
 
 
Textiel 
In 2020 is 7,4 kg textiel per inwoner gescheiden aangeboden en blijft circa 10,6 kg textiel per inwoner 
achter in het restafval. 41% van het textiel wordt gescheiden aangeboden (Markerein 31%) en dit is meer 
dan in voorgaande jaren. Een stijgende trend is hoopvol, maar in de textielinzameling zit voor de 
inwoners van Tynaarlo de grootste uitdaging.  
 
Wanneer textiel bij het restafval wordt aangeboden, wordt het textiel verbrand en niet gerecycled. 
Verspilling van herbruikbare grondstoffen moet juist worden voorkomen. Verbranden van afval, en met 
name van textiel, levert een aanzienlijke hoeveelheid CO2 op, die relatief makkelijk vermeden kan 
worden. Met een voorlichtingscampagne kunnen we onder de aandacht brengen dat inwoners ook 
versleten textiel mogen aanbieden voor hergebruik. Dit textiel wordt niet als vintage kleding verkocht, 
maar op andere wijzen gerecycled. Op dit onderdeel kunnen we de uitstoot van CO2 verminderen, omdat 
de infrastructuur voor het recyclen van textiel al aanwezig is. Voor andere afvalstromen, zoals 
bijvoorbeeld het recyclen van luiers, is dit niet het geval en moet deze infrastructuur nog geregeld 
worden. Dit vraagt veel meer van de gemeente en van de inwoners.  
 
 
Overige grondstoffen 
Van de overige grondstoffen wordt 79% gescheiden aangeboden (Markerein 87%). Dit gebeurt met name 
op de milieustraat. De aangeboden grove grondstoffen kunnen worden gerecycled. Het betreft grof 
tuinafval, maar ook metaal, hout, vetten en oliën en elektrische apparatuur. In het grof restafval blijft circa 
16,9 kg overige grondstoffen per inwoner achter. Het scheidingspercentage voor overige grondstoffen is 
het enige percentage dat in Tynaarlo lager is dan gemiddeld in de Markerein-gemeenten. Nagedacht kan 
worden over laagdrempelige manieren voor het kunnen aanbieden van grofvuil, zoals de “afvalkraam” in 
de gemeente Noordenveld. De afvalkraam is een mobiel brengstation voor kleine hoeveelheden grofvuil. 
Het gaat niet om witgoed, maar bijvoorbeeld om emmertjes puin, draad, kleine elektrische apparaten, 
lampen of plastic, dat niet bij het PMD mag.  
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Voor meer uitgebreide informatie over de afvalstromen verwijzen we naar de bijlagen bij deze brief.  
  
Informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Simone Baas-Veenstra, beleidsmedewerker, te 
bereiken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op telefoonnummer (0592) 266 865 of via 
mailadres: s.veenstra@tynaarlo.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders 
 
J.W. Westen drs. M.J.F.J. Thijsen 
loco-gemeentesecretaris burgemeester 
 
Deze brief is digitaal geparafeerd en daarom niet ondertekend. 
 


