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Samen aan de bak

Het beleid is gestoeld op landelijke en regionale plan-
nen en programma’s die er allemaal op gericht zijn een 
circulaire economie te realiseren. Het gaat om: 
•	 Landelijk	afvalbeheerplan	2009-2012	(LAP2)

- In Nederland is in 2020 75% van het huishoudelijk 
en bedrijfsafval gescheiden. 

- Zoveel mogelijk gescheiden inzameling en maxi-
maal hergebruik. 

- Zorgen voor reparatie en waar mogelijk langer 
(her)gebruik van producten.

•	 VANG	(van	Afval	naar	Grondstof)
- Gescheiden inzameling en maximaal hergebruik.
- Campagnes gericht op duurzaam produceren en 

consumeren.
- Transitie van alleen afvalbeleid naar een integraal 

grondstoffen- en materialenbeleid.
- Verbetering van afvalscheiding en -inzameling.
- Verduurzaming van consumptiepatronen.
- Aanpak specifieke materiaalketens. 
- Focus op een circulaire economie en innovatie.

•	 Project	‘naar	een	afvalloos	Twente	in	2030’
- Afvalscheiding verder verbeteren.
- Hogere opbrengsten van grondstoffen. 
- Vermindering van restafval.

Twente	Milieu	wil	voor	én	samen	met	de	gemeenten	
en andere partners in de regio de gezamenlijke doel-
stellingen op het gebied van duurzaamheid realiseren. 
Dat	betekent	dat	Twente	Milieu	iedere	dag	werkt	aan	
een	prettige	leefomgeving,	nog	betere	afvalscheiding,	
hogere opbrengsten van grondstoffen en verminde-
ring	 van	 restafval.	 Met	 dit	 geïntensiveerde	 en	 inte-
grale	afvalbeleid	kan	de	hoeveelheid	restafval	omlaag	
van	momenteel	ruim	200	kg	per	inwoner	per	jaar	naar	
ongeveer	100	kilogram	per	 inwoner	 in	2020.	Dat	zijn	
goede	stappen	op	weg	naar	een	afvalloos	Twente.

We gaan samen op weg naar een afvalloos Twente in 2030. Ook in de gemeente Borne 

wordt hard gewerkt aan de doelstelling om in 2030 nog maar 50 kg restafval per persoon 

per jaar te registreren. 
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Op	weg	naar	een	afvalloos	Borne	

Los	van	deze	beleidskeuze	overweegt	Borne	de	volgen-
de maatregelen te gaan nemen:
•	 De	bovengrondse	verzamelcontainers	voor	glas	

en verpakkingen vervangen voor de ondergrondse 
variant. 

•	 De	blokcontainers	bij	de	hoogbouw	vervangen	
door ondergrondse containers met toegangscon-
trole via een milieupas.

 
 

 
 

De	afgelopen	jaren	is	in	Borne	op	het	gebied	van	inza-
meling een aantal veranderingen doorgevoerd om de 
doelstellingen te bereiken. 
•	 De	bewoners	kunnen	vanaf	1	januari	2015	hun	

drankenkartons en blik bij de plastic verpakkingen 
kwijt.	Hierdoor	is	er	een	toename	van	deze	verpak-
kingen ontstaan.

•	 De	frequentie	van	het	ledigen	van	de	bovenstaan-
de	verpakkingen	is	verhoogd,	zodat	de	containers	
niet te vol raken.

•	 Grof	tuinafval	dat	op	het	Milieupark	in	Hengelo	
vanuit	Borne	is	aangeboden,	is	sterk	verminderd	
in	2015.	Dit	komt	waarschijnlijk	doordat	er	minder	
gratis	stortmogelijkheden	zijn	gekomen	(maximaal	
1.000	kilo	grof	tuinafval	per	jaar	per	Milieupas).	

•	 Het	grof	restafval	is	ook	afgenomen.	

Het afvalbeleid van de gemeente Borne voor de komende jaren is nog in wording,  

gezien de bestuurlijke besluitvorming die momenteel gaande is (medio 2016).  

Naar verwachting zal op korte termijn duidelijk zijn welke richting het afvalbeleid gaat 

nemen. 
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Gemeente	Borne

Twente Milieu heeft in 2015 zeven aandeelhoudende gemeenten, waaronder de gemeente 

Borne, die recent in 2014 aandeelhouder van het bedrijf is geworden. De geografisch  

centrale ligging van Borne in de regio Twente biedt op diverse terreinen goede ontwik-

kelingsperspectieven. Samen met de dorpen Hertme en Zenderen telt de gemeente bijna 

22.000 inwoners. 

Gemeente Jaar van toetreding

Almelo	 1997

Borne 2014

Enschede 1997

Hengelo 1997

Hof	van	Twente	 2001

Losser	 2006

Oldenzaal 1997

DemOGrAfIe
De	 regio	 Twente	 bestaat	 uit	 veertien	 gemeenten	 en	
telt	gezamenlijk	635.820	inwoners.	De	aandeelhouden-
de	gemeenten	van	Twente	Milieu	hebben	gezamenlijk	
423.625	 inwoners	 (bron: Centraal Bureau Statistiek, 
peildatum november 2015).	 Dit	 betekent	 dat	 Twente	
Milieu	in	2015	bij	67%	van	de	inwoners	van	Twente	het	
afval	 inzamelde.	 Enschede,	 Almelo	 en	 Hengelo	 zijn,	
met	 circa	 een	 kwart	 van	 het	 woningbestand,	 de	 ge-
meenten	met	de	meeste	hoogbouw.	 In	Borne	wonen	
ongeveer	duizend	gezinnen	of	alleenstaanden	 in	een	
hoogbouwwoning.	

In	de	gemeente	Borne	wonen	momenteel	bijna	22.000	
personen.	 Qua	 leeftijdsopbouw	 in	 de	 gemeente	 valt	
op dat ruim 7.300 personen onder de 30 jaar zijn. Iets 
meer	dan	10.000	inwoners	zijn	tussen	de	30	en	65	jaar	
oud.	Ruim	4.200	mensen	zijn	ouder	dan	65	jaar,	dit	is	
19%	van	de	 totale	bevolking.	De	verhouding	mannen	
en	vrouwen	is	respectievelijk	49,8%	tegenover	50,2	%.

Gemeente Aantal inwoners Huishoudens totaal  Stedelijkheidsklasse  Hoogbouw*

Almelo	 	72.460		 	31.390		 3	 22%

Borne  21.885   9.105  3 11%

Enschede	 	158.585		 	76.770		 2	 26%

Hengelo	 81.059	 	36.595		 2	 27%

Hof	van	Twente	 	34.995		 	14.405		 4	 7%

Losser	 22.458		 	9.095		 4	 5%

Oldenzaal	 	32.135		 	13.755		 3	 15%

Totaal  423.577  191.115   

Aandeelhoudende gemeenten en hun profiel

*CBS 2012 laatst beschikbare
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Afvalinzameling	2015	

Twente Milieu zamelde in 2015 in Borne 527 kilo afval per inwoner in,

verdeeld over diverse deelstromen. 

DeeLstrOmen 
In onderstaand overzicht zijn alle geregistreerde deel-
stromen	 weergegeven	 die	 Twente	Milieu	 inzamelde	
in	 Borne	 en	 via	 het	Milieupark	 in	 Hengelo.	 Globaal	
wordt	weergegeven	hoe	die	deelstromen	zijn	samen-
gesteld en hoe ze zich tot elkaar verhouden. Het gaat 
daarbij om:
•	 afvalstromen	die	aan	huis	worden	ingezameld;
•	 gescheiden	stromen	van	de	verzamelcontainers;	
•	 grove	deelstromen	gebracht	naar	het	Milieupark	

(afvalbrengpunt)	in	Hengelo.	

Inzameling op afroep
Burgers	 van	 Borne	 hebben	 de	mogelijkheid	 om	 grof	
afval	 aan	huis	op	 te	 laten	halen	door	Twente	Milieu.	
Elk	huishouden	kan	dit	twee	keer	per	jaar	gratis	laten	
doen,	 tot	 een	maximum	 van	 3	 kubieke	meter.	 Vanaf	
een	derde	afspraak	is	een	voorrijdtarief	verschuldigd.	
Verder	kan	men	ook	de	kringloop	laten	komen	als	het	
herbruikbare	goederen	betreft.	

Fracties Totaal KG in kg/inw in kg/huish.

GFT	 	3.005.980		 137,4	 	330,1	

Fijn	restafval	 	5.092.735		 232,7	 	559,3	

Grof	restafval	 	431.700		 19,7	 	47,4	

Grof	tuinafval	 	592.125		 27,1	 	65,0	

Papier	 	1.368.000		 62,5	 	150,2	

Glas(bak)	 	512.930		 23,4	 	56,3	

Vlakglas	 	-			 0,0	 	-		

Hout	(alle	klassen)	 	4.960		 0,2	 	0,5	

Puin	 	93.020		 4,3	 	10,2	

Gasbeton	 	-			 0,0	 	-		

Metalen	 	-			 0,0	 	-		

Asbest	 	5.220		 0,2	 	0,6	

Dakleer	 	-			 0,0	 	-		

Banden	 	280		 0,0	 	0,0	

Tapijt/matrassen	 	-			 0,0	 	-		

Gipsafval	 	-			 0,0	 	-		

AEEA	 	38.020		 1,7	 	4,2	

KCA	 	23.300		 1,1	 	2,6	

Oliën/vetten	 	-			 0,0	 	-		

Verpakkingen	 	215.500		 9,8	 	23,7	

Kunststof	 	-			 0,0	 	-		

Piepschuim	 	-			 0,0	 	-			

Textiel	 	151.000		 6,9	 	16,6	

Totaal  11.534.770  527,1 1266,9

Geregistreerde deelstromen Aantal inzamelingen op afroep

Deelstromen Borne  2015

Grof	restafval	 	823	

Grof	tuinafval	 	107	

Aantal bezoekers per gemeente ABP(s) 2015

Almelo 

Burger	 51691

Dagpas 1634

Borne 

Burger	 11964

Enschede 

Burger	 116942

Dagpas 572

Hengelo 

Burger	 90024

Dagpas 645

Hof van Twente 

 -

Oldenzaal 

Burger	 22780

Dagpas 672

Losser 

Betalende	bezoekers	 	8.214

Bezoeken inwoners aan Milieupark
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InzAmeLmIDDeLen

Minicontainers
In	de	gemeente	Borne	worden	de	diverse	deelstromen	
ingezameld	met	minicontainers,	volgens	een	inzamel-
schema	dat	samen	met	de	gemeente	wordt	opgesteld.	
Het	standaard	formaat	minicontainer	waarmee	wordt	
ingezameld is 240 liter. In onderstaand overzicht is per 
gemeente	weergegeven	hoeveel	 containers	van	welk	
formaat	worden	gebruikt	bij	de	inzameling	van	de	ver-
schillende	deelstromen	–	voor	Borne	zijn	de	aantallen	
nog niet bekend. Daarnaast is ook het aantal milieu-
passen	en	verzamelcontainers	vermeld,	voor	zover	van	
toepassing. 

Verzamelcontainers
Twente	 Milieu	 heeft	 de	 afgelopen	 jaren	 diverse	 ver-
zamelcontainers in de openbare ruimte op buurt- en 
wijkniveau	geplaatst	om	de	verschillende	deelstromen	
gescheiden te kunnen inzamelen. Deze verzamelcon-
tainers	zijn	vrij	toegankelijk,	zonder	Milieupas,	met	uit-
zondering	van	de	(ondergrondse)	containers	voor	rest-
afval.	De	verzamelcontainers	zijn	ofwel	eigendom	van	
de	gemeente	of	van	Twente	Milieu.	De	containers	wor-
den	gehuurd	of	geleased	bij	Twente	Milieu.	Gemeenten	
maken	hierin	eigen	keuzes,	die	per	deelstroom	kunnen	
verschillen.	 Twente	Milieu	 is	 overigens	 niet	 voor	 alle	
deelstromen	de	 inzamelaar.	Zo	wordt	 textiel	 in	meer-
dere gemeenten door een andere partij ingezameld.

sOrteerAnALyses 

Samenstelling restafval
De	grootste	bestanddelen	van	restafval	zijn	GFT,	
verpakkingen en papier:
•	 In	Borne	vormt	GFT,	met	21%	van	het	totaal	

gewicht,	een	belangrijk	bestanddeel	van	het	
restafval.	Het	keukenafval	is	daarbij	de	grootste	
component. Qua volume ontstaat een ander beeld: 
dan	bedraagt	het	aandeel	organisch	afval	niet	
meer	dan	9%	van	het	restafval.

•	 Verpakkingen	nemen	met	38%	veel	volume	in,	
bestaande	uit	plastic	(30%),	blik	(2%)	en	dranken-
kartons	(6%).	In	gewicht	uitgedrukt	bedraagt	ver-
pakkingen	echter	maar	12%	van	het	totaalgewicht	
van	het	restafval.	

•	 Papier	is	een	‘goede	derde’	in	2015,	met	10%	in	
gewicht	en	14%	in	volume.	

Samenstelling en vergelijking deelstromen
De	tien	belangrijkste	deelstromen	die	worden	onder-
scheiden	 zijn;	 fijn restafval, grof restafval, groente-, 
fruit- en tuinafval (GFT), grof tuinafval, papier, glas, 
verpakkingen, textiel, afgedankte elektrische en elektro-
nische apparaten (AEEA), klein chemischa afval (KCA).

In de navolgende overzichten zijn de ingezamelde 
hoeveelheden per deelstroom over de laatste drie jaar 
vergeleken.	Met	elkaar	en	met	het	landelijk	gemiddel-
de	 (ijkjaar=2014).	 In	 de	 tabellen	 is	 ook	 het	 jaar	 2012	
meegenomen	 in	 het	 cijfermatige	 overzicht.	 Omwille	
van de leesbaarheid is er voor gekozen om in de bij-
behorende	 grafiek	 het	 bereik	 over	 de	 afgelopen	 drie	
jaren	 te	 tonen.	 Behalve	 de	 tien	 deelstromen	worden	
nog andere deelstromen gescheiden ingezameld op 
het	Milieupark.	Informatie	over	de	hoeveelheden	van	
deze stromen staan in de reguliere maandrapportages 
van	Twente	Milieu.	

De tien belangrijkste deelstromen

Samenstelling ingezameld restafval in gewicht en volume 

in Borne (bron: rapportage Eureco).

Borne   Restafval GFT Verpakk. Glas Papier Textiel

Verzamelcontainers	 	 	 	1		 	-		 14	 	18		 	-		 	-	

Gem/ledig/wk	 	 	 0,42	 -	 3,38	 1,11	 -	 -

Gemiddeld aantal ledigingen door Twente Milieu per week, per container 1.  Fijn restafval

2.  Grof restafval

3.  Groente-, Fruit en Tuinafval (GFT)

4.  Grof tuinafval

5.  Papier

6.  Glas

7.  Verpakkingen

8.  Textiel

9.  Afgedankte Elektrische en 
  Elektronische Apparaten (AEEA)

10.  Klein Chemisch Afval (KCA)

Samenstelling gewicht

19% GFT-keukenafval

 2% GFT-tuinafval

 10% Papier

 12% Verpakkingen

 5% Glas

 5% Textiel

 1% Apparaten

 9% Grof restafval

 9% Zeeffractie

 28% Overige fracties

Samenstelling volume

 7% GFT-keukenafval

 2% GFT-tuinafval

 14% Papier

 38% Verpakkingen

 1% Glas

 6% Textiel

 1% Apparaten

 6% Grof restafval

 1% Zeeffractie

 24% Overige fracties
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Containers en milieupassen Almelo Borne Enschede Hengelo H.v. Twente Losser Oldenzaal Totaal

Woninggebonden        

Fijn	restafval	140	ltr	 	1.353		 	-	 	847		 	6.839		 	6.686		 4769			 	1.861		  17.586 

Fijn	restafval	240	ltr	 	21.962		 8.907	 	49.944		 	19.487		 	7.234		 	3945		 	9.760		 	108.387 

GFT	140	ltr	 	15.840		 -	 	36.395		 	18.615		 	11.892		 	7710	 	5.867		 	88.609 

GFT	240	ltr	 	7.137		 8.329	 	13.107		 	8.056		 	22		 890		 	5.647		 	33.969 

Papiercontainer	140	ltr	 	18.013		 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

Papiercontainer	240	ltr	 	5.246		 -	 	46.953		 -	 -	 -	 -	 	52.199 

Verpakkingen	VEC	240	ltr	 -	 -	 -	 	25.183		 	13.615		 	871		 -	 	39.669 

Verzamelcontainers        

Restafval		 	274		 	1		 	503		 	340		 	36		 	22		 	45		  1.221 

GFT	 	53		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	53 

Verpakkingen	 	-		 	14		 	72		 	94		 	10		 	19		 	15		 	224 

Glas	 	43		 	18		 	99		 	46		 	28		 	22		 	33		  289 

OudPapierKarton	 	2		 4		 	29		 	64		 	-		 	-		 	1		  96 

Textiel	 	15		 	11		 	24		 	24		 	2		 	11		 	13		  89 

Milieupassen 31.390   9.105   69.799  36.595   827   657   13.755   162.128

Afvalpassen ABP  - - - - - 9.337   -   9.337

Deelstromen en inzamelmiddelen per gemeente, peildatum: 31 december 2015
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Deelstroom 1: fijn restafval

Fijn	restafval	is	afkomstig	uit	de	grijze	minicontainers	
of	uit	(ondergrondse)	verzamelcontainers.	Het	fijn	res-
tafval	bestaat	voor	een	groot	gedeelte	uit	deelstromen	
die	nog	gescheiden	kunnen	worden,	zo	blijkt	uit	steek-
proeven.	Twence	in	Hengelo	verwerkt	de	deelstromen.	
De	hoeveelheid	fijn	restafval	in	Borne	is	de	afgelopen	
jaren	 enigszins	 toegenomen,	 namelijk	met	 5%,	 vanaf	
2012 gerekend. In 2015 is de hoeveelheid ingezameld 
restafval	hoger	dan	het	landelijk	gemiddelde,	namelijk	
27	kg/inw/jr	meer.	

Deelstroom 2: grof restafval

Grof	restafval	is	restafval	dat	burgers	naar	het	Milieu-
park	bij	Twence	brengen	of	door	Twente	Milieu	op	af-
spraak	aan	huis	wordt	opgehaald.	Daarnaast	haalt	het	
kringloopbedrijf	ook	op	als	het	herbruikbare	goederen	
betreft.	Grof	restafval	wordt	ingezameld	als	samenge-
stelde	stroom	en	deels	via	het	kringloopbedrijf	zoveel	
mogelijk	doorverkocht	of	anderszins	als	grof	afval	door	
Twence	gesorteerd	in	goeddeels	herbruikbare	materi-
alen.	Het	gedeelte	dat	niet	kan	worden	nagescheiden	
wordt	verbrand.	
De	 hoeveelheid	 grof	 restafval	 afkomstig	 uit	 de	 ge-
meente	Borne	is	gerekend	naar	wat	er	gebracht	is	naar	
het	milieupark	in	Hengelo,	samen	met	de	inzameling	
via	 het	 kringloopbedrijf.	 Deze	 hoeveelheid	 is	 dalen-
de	 vanaf	 2014	 en	 ligt	 inmiddels	 onder	 het	 landelijke	

gemiddelde	 per	 inwoner	 per	 jaar.	 Een	 kanttekening	
hierbij	is	echter	dat	de	afname	mede	het	gevolg	is	van	
enige onzuiverheid in de registratie als gevolg van het 
gezamenlijke	gebruik	van	het	Milieupark.

Deelstroom 3: GFT

GFT	 wordt	 sinds	 2013	 gesorteerd	 in	 twee	 stromen:	
keukenafval	 en	 tuinafval.	Voor	 2015	 is	 in	de	 tabel	de	
fractie	 keukenafval	 genomen.	 Het	 tuinafval	 is	 opge-
nomen	onder	de	deelstroom	grof	 tuinafval,	verderop	
in	deze	rapportage.	Dit	tuinafval	is	aangetroffen	in	de	
restcontainer.	Gescheiden	aanlevering	hiervan	op	het	
Milieupark	 heeft	 de	 voorkeur,	maar	 aanbieden	 in	 de	
GFT	container	is	een	goede	tweede	optie.	
De	hoeveelheid	ingezameld	GFT	per	inwoner	is	in	Bor-
ne sinds 2012 redelijk constant en is veel meer dan het 
landelijke gemiddelde van 2014. Dit komt voort uit het 
verschil tussen stedelijke en landelijke gemeenten in 
dit verband. Over het algemeen genomen ontstaat 

jaar ton kg/inw. kg/aansl.

2012  1.212  58 135

2013  1.098  50 119

2014  567  26 62

2015  432  20 47

Ingezameld grof restafval

Gescheiden ingezameld GFT ongesch.

 ton kg/inw. kg/aansl. restafv. %

2012	 	3.018		 139	 335	 33,4

2013	 	2.936		 135	 318	 16,6

2014	 	3.049		 139	 335	 22,9

2015	 	3.006		 137	 330	 19,0

Gescheiden ingezameld grof tuinafval ongesch.

 ton kg/inw. kg/aansl. restafv. %

2012  1.067  49 118 -

2013	 	1.251		 58	 136	 1,3

2014	 	1.266		 58	 139	 3,6

2015	 	592		 27	 65	 2,0

Gescheiden ingezameld papier/karton ongesch.

 ton kg/inw. kg/aansl. restafv. %

2012	 	1.383		 64	 154	 9,6

2013	 	1.354		 62	 147	 10,6

2014	 	1.329		 61	 146	 7,2

2015	 	1.368		 63	 150	 10,0

meer	GFT	per	inwoner	in	de	landelijke	gemeenten,	zo-
als	ook	Borne,	omdat	er	grotere	tuinen	zijn	en	er	dus	
meer	tuinafval	(gras,	bladeren,	klein	snoeiafval)	als	on-
derdeel	van	GFT	wordt	ingezameld.	

Deelstroom 4: Grof tuinafval

Grof	 tuinafval	wordt	bij	voorkeur	 ingezameld	via	het	
Milieupark.	 Vervolgens	 wordt	 dit	 gecomposteerd	 en	
daarmee	duurzaam	verwerkt.	In	de	laatste	kolom	van	
onderstaand	 schema	 is	 het	 percentage	weergegeven	
van	 de	 hoeveelheid	 tuinafval	 die	 in	 het	 restafval	 is	
aangetroffen.	Dit	zou	gescheiden	kunnen	worden	via	
de	GFT	container	of	via	aanlevering	op	het	Milieupark.
In	 het	 snoeiseizoen	wordt	 schoon	 takhout	 apart	 ge-

houden	en	vormt	het	een	onderdeel	van	het	grof	tuin-
afval.	 Schoon	 takhout	 of	 snoeihout	 wordt	 verwerkt	
tot	houtsnippers	en	kan	dienen	als	biobrandstof.	In	de	
laatste	 kolom	van	bovenstaand	 schema	 is	weergege-
ven	hoeveel	grof	tuinafval	er	nog	 in	het	restafval	zit.	
Vanaf	2013	is	deze	deelstroom	specifiek	gesorteerd	bij	
de	sorteeranalyse.	De	11%	grof	tuinafval	die	uit	de	laat-
ste	sorteeranalyses	naar	voren	kwamen,	zijn	vermeld	
inclusief	de	ongesorteerde	zeeffractie.	De	hoeveelheid	
grof	tuinafval	die	in	2015	gescheiden	werd	aangeboden	
op	het	Milieupark	is	veel	minder	dan	in	het	jaar	ervoor.	
Er	werd	namelijk	liefst	650	ton	minder	aangeboden	en	
dat	is	meer	dan	een	halvering.	Dit	is	zeer	waarschijnlijk	
het gevolg van de beperking van het gratis storten tot 
maximaal	1000	kilo	grof	tuinafval	per	huishouden	per	
jaar. Inmiddels ligt daardoor de gestorte hoeveelheid 
op het niveau van het landelijke gemiddelde per per-
soon per jaar. 

Deelstroom 5: papier

Papier	wordt	aan	huis	opgehaald	in	de	gemeenten	die	
zijn	aangesloten	bij	Twente	Milieu.	In	Borne	wordt	het	
papier	 ingezameld	door	een	organisatie	met	vrijwilli-
gers,	die	het	 in	dozen	aangeboden	papier	ophalen	 in	
samenwerking	met	 Twente	Milieu,	 die	 voor	 de	 inza-
melwagen	zorgt.
Landelijk	 gezien	 neemt	 de	 hoeveelheid	 oud	 papier	
jaarlijks	 af.	 Die	 afname	 wordt	 verklaard	 door	 toege-
nomen	digitalisering	en	de	wat	mindere	economische	
omstandigheden.	 Naar	 schatting*	 is	 de	 hoeveelheid	
papier	die	landelijk	geproduceerd	wordt	met	circa	7%	
in	omvang	afgenomen.	Dat	er	desondanks	nog	een	ge-
lijke	hoeveelheid	wordt	 ingezameld,	mag	dan	als	een	
(relatieve)	stijging	worden	gezien.	(* Bron: PRN papier 
recycling nederland)
De hoeveelheid ingezameld papier in de gemeente  
Borne	is,	door	de	jaren	heen,	vrij	constant.	In	2015	is	even-
wel	een	lichte	stijging	te	zien.	Dat	is	mogelijk	het	gevolg	
van	aantrekkende	economische	omstandigheden,	maar	
dat is verder niet onderzocht. De jaarlijkse hoeveelheid 
gescheiden ingezameld papier ligt momenteel ruim  
(9	kg/inw)	boven	het	landelijk	gemiddelde.
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Hoeveelheid fijn restafval per inwoner

jaar ton kg/inw. kg/aansl.

2012  4.831  222 536

2013  4.813  221 522

2014  4.970  227 546

2015  5.093  233 559

Ingezameld fijn restafval
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Deelstroom 6: glas

Glas	wordt	in	de	zeven	gemeenten,	die	aangesloten	zijn	
bij	Twente	Milieu,	gescheiden	ingezameld	via	glascon-
tainers	op	verzamellocaties,	veelal	bij	supermarkten.	
Glascontainers	 zijn	 uitsluitend	 bedoeld	 voor	 verpak-
kingsglas	en	niet	voor	ruiten,	spiegels	en	bijvoorbeeld	
keramiek. Dat materiaal is anders van samenstelling 
en verstoort het recyclingproces van verpakkingsglas. 
Ruiten,	spiegels	en	bijvoorbeeld	keramiek	kunnen	ge-
scheiden	worden	aangeleverd	op	het	Milieupark.

Na	 een	 succesvolle	 proefperiode	 in	 buurgemeente	
Hengelo,	waarin	glas	op	kleur	wordt	gescheiden	(ge-
kleurd	en	wit	glas	apart),	zal	in	die	gemeente	daar	waar	
mogelijk	 het	 glas	 op	 kleur	 gescheiden	 worden.	 Ook	
andere	gemeenten	overwegen	deze	gescheiden	 inza-
meling van glas. Het genereert hogere opbrengsten en 
een	extra	milieurendement.
Uit analyse van beschikbare gegevens blijkt dat lande-
lijk de hoeveelheid verpakkingsglas per jaar enigszins 
schommelt maar over de jaren heen is de hoeveelheid 
redelijk	 stabiel.	 Dit	 geldt	 min	 of	 meer	 ook	 voor	 het	
percentage	glas	in	het	restafval	van	Borne,	aangezien	
dat	sinds	2012	varieert	van	3,5%	tot	5%	van	het	restaf-
val.	Hieruit	blijkt	wel	dat	het	mogelijk	is	om	nog	meer	
verpakkingsglas aan de bron te gaan scheiden. Deson-
danks	zit	Borne	wel	boven	(3	kg/inw)	het	landelijk	ge-
middelde	dat	jaarlijks	aan	glas	wordt	ingezameld.	

Deelstroom 7: verpakkingen

Vaak	 wordt	 gesproken	 over	 ‘plastic’.	 Daarmee	 wor-
den	 kunststof	 verpakkingen	 bedoeld	 die	 sinds	 2010	
landelijk	 gescheiden	worden	 ingezameld.	 Vanaf	 2015	
kunnen	vrijwel	alle	verpakkingen	tegelijkertijd	worden	
ingezameld.	In	Borne	worden	de	verpakkingen	via	een	
brengsysteem met verzamelcontainers ingezameld. 
      
Al	deze	verpakkingen	worden,	na	inzameling,	in	de	sor-
teerinstallatie(s)	gesorteerd	en	gescheiden	in	diverse	
(mono)stromen	(plastics,	blik	en	drankenkartons).	Dat	
resulteert	uiteindelijk	in	diverse	herbruikbare	fracties	
die	na	verdere	opwerking,	geschikt	zijn	gemaakt	voor	
recycling. 

Gescheiden ingezameld glas ongesch.

 ton kg/inw. kg/aansl. restafv. %

2012	 	518		 24	 58	 5,2

2013	 	530		 24	 58	 4,1

2014	 	499		 23	 55	 3,6

2015	 	513		 23	 56	 5,0

Gescheiden ingezameld textiel ongesch.

 ongesch.
 ton kg/inw. kg/aansl. restafv. %

2012	 	135		 6,3	 15,0	 4,7

2013	 	155		 7,1	 16,8	 4,1

2014	 	152		 6,9	 16,7	 2,8

2015	 	151		 6,9	 16,6	 5,0

De hoeveelheid ingezamelde verpakkingen in de ge-
meente	Borne	is	in	2015	behoorlijk	gestegen.	Dit	komt	
met	name	doordat	ook	drankenkartons	en	blik	werden	
toegevoegd aan de verpakkingeninzameling. Ondanks 
die	stijging	wordt	er	nog	een	aanzienlijke	hoeveelheid	
verpakkingen	in	het	restafval	aangetroffen.	Uit	de	sor-
teeranalyse	blijkt	echter	wel	dat	dit	afneemt:	over	2014	
nog	20%,	tegenover	12%	in	2015,	een	reductie	van	bijna	
de	helft	in	een	jaar	tijd.	

Deelstroom 8: textiel 

Twente	Milieu	zamelt	in	een	aantal	gemeenten	textiel	
in.	Soms	wordt	de	 inzameling	door	een	andere	partij	
gedaan.	Gemeenten	wijzen	via	het	Uitvoeringsbesluit	
partijen	 aan	 die	 textiel	 mogen	 inzamelen	 binnen	 de	
gemeente.	 In	Borne	wordt	textiel	huis	aan	huis	 inge-
zameld	door	het	kringloopbedrijf.	Daarnaast	via	verza-
melcontainers	bij	winkelcentra	en	in	Zenderen.	
Ook	op	de	Milieuparken	van	Twente	Milieu	staan	al-
tijd	verzamelcontainers	voor	textiel,	waarin	bezoekers	
gratis	het	 textiel	 kwijt	 kunnen.	 Inmiddels	 zijn	 enkele	
gemeenten	 aangesloten	 bij	 de	 zogeheten	 Twentse	
textielcirkel.	Dat	 is	een	gezamenlijke	keten	van	 inza-
meling,	sortering	en	verkoop	in	Twente.	Via	de	textiel-
cirkel	(Twente	Milieu)	wordt	kleding,	woningtextiel	of	
versleten	textiel	ingezameld.	Het	ingezamelde	textiel	
wordt	 via	 bijvoorbeeld	 kringloopbedrijven	 verkocht	
of	 als	 textielvezel	 langs	 andere	 kanalen	 voor	 herge-

bruik	afgezet.	Momenteel	 zijn	Oldenzaal,	Dinkelland,	
Tubbergen,	Hengelo	 en	 Enschede	 aangesloten	 bij	 de	
Twentse	textielcirkel.	Hof	van	Twente	en	Losser	over-
wegen	zich	aan	te	sluiten.	

De	hoeveelheid	ingezameld	textiel	in	Borne	is	al	sinds	
2013	vrijwel	gelijk.	Dit	ligt	rond	de	7	kg	per	persoon	per	
jaar. Deze hoeveelheid komt ruim boven het landelijk 
gemiddelde dat op nog geen 4 kg per persoon lag in 
2014.	Dit	neemt	niet	weg	dat	er	volgens	de	sorteera-
nalyses	nog	ongeveer	 5	kg	per	 inwoner	per	 jaar	ach-
terblijft	in	het	restafval.	Mogelijk	dat	deze	inzameling	
nog een impuls kan krijgen door gebruik te maken van 
de intensivering van de gescheiden inzameling via de 
Twentse	textielcirkel.	

Deelstroom 9: AEEA

Afgedankte	 elektrische	 en	 elektronische	 apparaten	
(AEEA)	wordt	gescheiden	ingezameld	op	de	Milieupar-
ken	 van	 Twente	Milieu.	 Daarnaast	 bieden	 diverse	 ge-
meenten	de	mogelijkheid	om	op	afroep	AEEA	te	 laten	
ophalen.	Ook	bieden	veel	winkels	de	mogelijkheid	om

AEEA	bevat	veel	waardevolle	grondstoffen,	zoals	edel-
metalen,	en	wordt	in	samenwerking	met	het	landelijk	
actieve	‘Wecycle’	voor	hergebruik	ingezameld	en	ver-
werkt.	De	inzameling	van	AEEA	gaat	in	Borne	via	het	
kringloopbedrijf	 en	 het	 Milieupark	 in	 Hengelo.	 Qua	
gemiddelde	hoeveelheid	ingezameld	AEEA	ligt	dat	van	
Borne	ruim	onder	het	 landelijk	gemiddelde	van	2014.	
Dit	kan	komen	doordat	het	kringloopbedrijf	dit	deels	
verkoopt.	Het	percentage	AEEA	in	het	restafval	is	niet	
hoog	 en	wisselt	 over	 de	 jaren.	 AEEA	 is	 dan	 ook	 een	
relatief	kleine	afvalfractie	die	niet	dagelijks	door	alle	
huishoudens	 geproduceerd	 c.q	 wordt	 afgedankt	 via	
het	restafval.	Een	(qua	omvang	onbekend)	deel	van	al	
het	AEEA	dat	als	afval	vrijkomt	gaat	als	retourstroom	
mee met de leveranciers van dergelijke apparatuur. Dit 
zal	voor	een	belangrijk	deel	ook	via	Wecycle	worden	
verwerkt.	
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 ton kg/inw. kg/aansl. restafv. %

2012	 	135		 6,2	 15,0	 14,8

2013	 	135		 6,2	 14,6	 20,4

2014	 	154		 7,0	 16,9	 20,2

2015	 	216		 9,8	 23,7	 12,0

Gescheiden ingezameld 
verpakkingsmateriaal ongesch.
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InterGemeenteLIjKe verGeLIjKInG 

Scheidingsresultaat
Op	basis	van	de	bij	Twente	Milieu	bekende	gegevens	
is	het	resultaat	van	de	afvalscheiding	over	2015	opge-
maakt voor de zeven aandeelhoudende gemeenten. 
De	 deelstromen	 fijn	 en	 grof	 huishoudelijk	 restafval	
wordt	 gezien	 als	 ongescheiden,	 de	 overige	 stromen	
zijn	de	gescheiden	stromen	(alle	in	kg/inw).	

Grof	 restafval	 is	apart	weergegeven	 in	onderstaande	
grafiek	 omdat	 hiervan	 een	 deel	 wordt	 nagescheiden	
en	een	deel	alsnog	wordt	verbrand.	Voor	zover	gere-
gistreerd	via	Twente	Milieu	en	de	gemeenten	zelf	zijn	
alle	grove	afvalstromen	meegenomen	in	deze	rappor-

tage. Het getoonde resultaat is daarom over 2015 een 
redelijk	goede	weergave	van	de	totale	hoeveelheid	van	
het	ingezamelde	huishoudelijke	afval,	uitgedrukt	in	ki-
logram	per	inwoner	per	jaar.	Dit	is	in	een	gezamenlijke	
grafiek	van	de	zeven	gemeenten	weergegeven	om	de	
onderlinge	 verschillen	 in	 hoeveelheden	 per	 inwoner	
te	laten	zien,	in	gescheiden,	restafval	en	grof	restafval	
onderscheiden. 
Zoals	beschreven	in	de	inleiding,	hebben	de	gemeen-
ten	 in	 de	 Regio	 Twente	 zich	 ten	 doel	 gesteld	 om	 in	
2030	 nog	 slechts	 50	 kilo	 ongescheiden	 restafval	 per	
inwoner	per	jaar	te	hebben.	De	grafiek	laat	zien	dat	er	
gemiddeld	genomen	nog	ruim	200	kg	per	inwoner	per	
jaar	aan	ongescheiden	afval	ontstaat	en	dat	57%	van	
het	afval	wordt	gescheiden.	

Deelstroom 10: KCA

Klein	Chemisch	Afval	(KCA)	bestaat	onder	andere	uit	
batterijen,	verf,	chemische	vloeistoffen,	accu’s,	tl-bui-
zen	en	spaarlampen.	KCA	 is	doorgaans	erg	milieube-
lastend.	Ondanks	de	geringe	hoeveelheden,	is	het	van	
belang	KCA	uit	het	restafval	te	houden.	

Door	 KCA	 gescheiden	 in	 te	 zamelen	 kan	 het	 op	 een	
juiste	en	veilige	manier	worden	verwerkt,	zonder	dat	
er	gevaren	ontstaan	voor	de	burger,	inzamelaar	of	ver-
werker.	KCA	wordt	door	Twente	Milieu	ingezameld	op	
de	Milieuparken	en	in	sommige	gemeenten	op	afroep	
aan huis opgehaald. Daarnaast bieden sommige apo-
theken	 de	 gelegenheid	 om	 KCA,	 met	 name	 oude	 of	
overbodige	medicijnen,	 in	 te	 leveren.	Dit	KCA	wordt	
vervolgens	naar	Twente	Milieu	gebracht	of	opgehaald.

De	hoeveelheid	KCA	die	wordt	 ingezameld	 is	relatief	
klein	in	omvang	maar,	door	de	aard	van	het	afval,	een	
deelstroom	van	belang.	 In	Borne	 ligt	 de	hoeveelheid	
ingezameld	KCA	ongeveer	 (met	 ruim	 1	kg/inw)	gelijk	
met	het	landelijk	gemiddelde.	Het	KCA	in	het	restafval	
wordt	niet	langer	gemeten	via	Eureco,	vanwege	de	be-
perkte	waarde	van	de	uitkomsten	van	deze	zeer	kleine	
en	sterk	fluctuerende	fractie	bij	de	sorteeranalyses	van	
het	restafval.	

Overige (grove) deelstromen

Op	 het	Milieupark	 in	 Hengelo	 worden	 verschillende	
deelstromen	 gescheiden	 ingezameld.	Meerdere	 frac-
ties	 waar	 onder	 oud	 papier,	 plastic	 verpakkingsma-
teriaal,	metalen,	 elektronische	 apparatuur	 (bruin-	 en	
witgoed),	 klein	 chemisch	 afval,	 textiel,	 vlakglas,	 ver-
pakkingsglas,	 blik,	 kunnen	 gratis	 worden	 gebracht,	
mits	 dit	 goed	 gescheiden	 wordt	 aangeleverd.	 Deze	
fracties	worden	 bij	 ontvangst	 niet	 geregistreerd	 qua	
gestorte hoeveelheid en kunnen daardoor niet speci-
fiek	aan	de	inwoners	van	Borne	worden	toegerekend.	
Om deze reden kan er geen overzicht van de andere 
deelstromen	dan	de	onderstaande	worden	vermeld.	
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Overige grove deelstromen (ton)  

 2012 2013 2014 2015

Hout  1.772   1.807  1706 1617

Puin	 	286		 	300		 292	 258

Metalen	 	384		 	369		 336	 328

Asbest	 	36		 	33		 21	 35

Gescheiden ingezameld KCA ongesch.

 ton kg/inw. kg/aansl. restafv. %

2012	 	10		 0,5	 1,1	 -

2013	 	19		 0,9	 2,0	 -

2014	 	29		 1,3	 3,2	 -

2015	 	23		 1,1	 2,6	 -
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Gescheiden ingezameld AEEA ongesch.

 ton kg/inw. kg/aansl. restafv. %

2012	 	43		 2,0	 4,8	 0,1

2013	 	31		 1,4	 3,4	 0,6

2014	 	31		 1,4	 3,4	 0,1

2015	 	38		 1,7	 4,2	 1,0
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Verpakkingen 
Vanaf	begin	2015	worden	ook	blik	en	drankenkartons	
met	het	plasticmateriaal	ingezameld.	Alle	gemeenten	
hanteren	in	2015	nog	een	haal-	of	brengsysteem	met	
of	 zonder	 gratis	 verstrekking	 van	 speciale	 inzamel-
zakken. 

Inmiddels	is	of	wordt	in	de	gemeenten	Enschede,	Hof	
van	 Twente,	 Oldenzaal	 en	 Losser	 een	 minicontainer	
voor verpakkingen ingevoerd. Het gemiddelde ligt op 
bijna	 14	 kilo	 ingezamelde	 verpakkingen	 per	 inwoner	
per jaar. Duidelijk is Hengelo hierin een positieve uit-
schieter,	dit	onder	de	invloed	van	het	‘diftar’-systeem.	

Glas
De grafiek laat zien hoeveel verpakkingsglas is inge-
zameld	 per	 inwoner	 van	 de	 diverse	 gemeenten.	 Het	

gemiddelde	ligt	stabiel	op	ruim	21	kilo,	maar	onderling	
is het beeld heel variabel te noemen. In alle gemeen-
ten	wordt	het	glas	ingezameld	bij	verzamelcontainers	
op	 centrale	 locaties,	 regulier	 gesitueerd	 bij	 winkel-
centra.	 In	 2014	 is	 een	 proef	 gestart	met	 gescheiden	
inzameling	van	glas	(wit	en	bont	apart)	in	Hengelo.	Dit	
is	 succesvol	verlopen	en	wel	zodanig	dat	ook	andere	
gemeenten	 dit	 op	 korte	 termijn	 willen	 invoeren.	 Dit	
betreft	voorlopig	de	gemeenten	Oldenzaal,	Enschede	
en	Almelo.	

Textiel 
Het	textiel	wordt	in	de	meeste	gemeenten	ingezameld	
via geplaatste verzamelcontainers met aanvullend 
eventueel een haalsysteem met zakken door orga-
nisaties.	Het	overzicht	 van	 ingezameld	 textiel	 is	niet	
sluitend,	vanwege	het	ontbreken	van	sommige	resul-

Deelstromen

Restafval
•	 Gemiddeld	ruim	200	kilo	restafval	per	inwoner	 

per gemeente.
•	 Borne	stijgt	duidelijk	uit	boven	dit	gemiddelde	van	

de	zeven	gemeenten	uit,	met	afgerond	233	kilo	per	
persoon. 

GFT
De	hoeveelheid	GFT	per	inwoner	per	jaar	bedraagt	in	
de zeven gemeenten gemiddeld 105 kilo. De verschil-
len	 zijn	 groot	 (met	 name	 tussen	Hengelo,	 Enschede	
en	de	overige	gemeenten),	mogelijk	als	gevolg	van	de	
wisselende	 stedelijkheidsklasse	 van	 de	 gemeenten.	
Ook	hier	 steekt	Borne	de	gemeenten	naar	de	kroon,	
echter	anders	dan	bij	 restafval,	 is	dit	bij	het	geschei-

den	GFT-afval	niet	ongunstig.	In	alle	gemeenten	wordt	
bij	 laagbouw	 tweewekelijks	het	GFT	 ingezameld	met	
minicontainers.

Papier 
Gemiddeld	wordt	per	inwoner	over	de	zeven	gemeen-
ten ruim 60 kilo papier per jaar ingezameld. De on-
derlinge	 verschillen	 zijn	 zichtbaar	 groot.	 Vrij	 recent	
is	 in	 Enschede	 (2012/13)	 en	 Almelo	 (2014)	 een	mini-
container	 voor	oud	papier	 ingevoerd.	De	overige	vijf	
gemeenten kennen een haalsysteem zonder gemeen-
telijk	 inzamelmiddel	 (dit	 is	 dan	met	dozen	of	 zakken	
ingezameld	 door	 vrijwilligers	 van	 organisaties,	 soms	
ook	met	 behulp	 van	 verzamelcontainers).	 Hierbij	 le-
vert	Twente	Milieu	veelal	de	inzamelwagen,	in	enkele	
gevallen ook met begeleidend personeel. 
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taten	van	gemeenten.	Met	die	kanttekening	erbij	is	het	
gemiddelde	qua	inzameling	5,1	kilo	textiel	per	inwoner	
per jaar. 

In de bovenstaande grafiek zijn de hoeveelheden van 
de	grootste	gescheiden	fracties	en	het	grof	en	fijn	res-
tafval	van	alle	 zeven	gemeenten	samen	genomen	en	
in de tijd gezet over de periode 2013 tot en met 2015. 
Daarbij	 geldt	 2013	 als	 startjaar,	 namelijk	 de	 periode	
waarin	de	ambitie	van	afvalloos	Twente	als	nieuw	be-
leid met elkaar tot stand is gebracht. 

Uit	de	grafiek	blijkt	dat	er	 tot	 2014	nog	 sprake	was	
van een stijgende lijn voor de hoeveelheid fijn rest-
afval	 uit	 de	 minicontainers,	 blokcontainers	 en	 de	
vuilniszakken	restafval	van	milieuparken.	Als	gevolg	
van diverse beleidsmaatregelen in gemeenten is er 
vanaf	 2014	 een	 neerwaartse	 ombuiging	 te	 zien.	 In	

2015	werd	daardoor	een	restafvalvermindering	gere-
aliseerd	van	6%.	Gekeken	naar	de	gehele	periode	tot	
2030	is	jaarlijks	gemiddeld	een	vermindering	van	5%	
gewenst	 om	de	doelstelling	 van	 50	 kg	 restafval	 per	
inwoner	te	bereiken. 

De	komende	 ijkpunten	voor	het	fijn	 restafval	 zijn	 te-
vens vermeld in de grafiek:
•	 In	2020	een	halvering	van	de	huidige	hoeveelheid,	

hiervoor	is	nog	een	termijn	van	vijf	jaar	te	gaan.
•	 In	2030	een	kwart	restafval	ten	opzichte	van	de	

huidige	situatie	(van	200	naar	50	kg	restafval	per	
inwoner	per	jaar).

•	 Uitgaande	van	een	gelijkmatige	trend	over	15	jaar	
zou dit betekenen dat er gezamenlijk gezien jaar-
lijks	circa	4250	ton	minder	fijn	restafval	geprodu-
ceerd	moet	worden.	

0

50

100

150

200

250

2013
2014

2015

2020

2030

-6%

GFT fijn restafval grof restafval grof tuinafval papier glasbak verpakkingen

208
216

203

100

50

-5% jaarlijks

Totaal restafval resultaat 2015 en doelstellingen 2020 en 2030

Colofon

Jaarrapportage 2015
Gemeente	Borne
Twente	Milieu

Tekst 
Twente	Milieu
Kammeijer Communicatie
BOA	Organisatie	Advies	

Eindredactie
Twente	Milieu

Fotografie
Léonie	Vaarhorst
Eric	Brinkhorst

Vormgeving
GO	Graafisch	Ontwerp,	Zwolle

©	Twente	Milieu	2016



24




