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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	 nog	 betere	 afvalscheiding,	 hogere	 opbrengsten	
van	grondstoffen	en	vermindering	van	restafval.	Met	
dit	 geïntensiveerde	 en	 integrale	 afvalbeleid	 kan	 de	
hoeveelheid	 restafval	 omlaag	 van,	 momenteel,	 ruim	
200	kg	per	 inwoner	per	 jaar	naar	ongeveer	 100	kilo-
gram	per	inwoner	in	2020.	Goede	stappen	op	weg	naar	
een	afvalloos	Twente.	

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

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	Losser

•	 In	2015	werd	er	nog	200	kg	per	persoon	aan	rest-
afval	geproduceerd;	een	hoeveelheid	die	in	2030	
naar 50 kg moet zijn teruggebracht.

•	 Er	is	een	trendbreuk	noodzakelijk,	met	maatre-
gelen	die	tot	effect	hebben	dat	er	veel	meer	afval	
gescheiden	wordt	ingezameld	en	het	restafval	
sterk	doen	afnemen.	De	beleidskeuzes	hiertoe	
zullen	nog	gemaakt	worden	in	de	loop	van	2016.

De	afgelopen	jaren	is	in	Losser	op	het	gebied	van	inza-
meling een aantal veranderingen doorgevoerd om de 
doelstellingen te bereiken. 
•	 Al	sinds	langere	tijd	is	in	Losser	voor	het	aanbie-

den	van	afval	een	verschil	in	tariefstelling	van	
toepassing,	op	grond	van	het	zowel	het	contai-
nertype	als	het	woningtype.	Huishoudens	betalen	
een	hoger	bedrag	voor	een	grote	container	(rest	
en	GFT)	dan	voor	een	kleinere	variant.	Daarnaast	
geldt	voor	een	recreatiewoning	een	lager	tarief	
dan	voor	een	regulier	woonhuis.

•	 In	2015	is	de	hoeveelheid	ingezamelde	verpakkin-
gen	flink	gestegen	met	maar	liefst	50%,	van	ruim	 
7 kg per persoon naar ruim 11 kg per persoon. Dit is 

met	name	het	gevolg	geweest	van	de	verruiming	
van	de	in	te	zamelen	verpakkingen,	aangezien	
vanaf	2015	ook	de	drankenkartons	en	het	blik	
tegelijk met het plastic verpakkingsmateriaal in de 
verzamelcontainers ging. 

•	 De	pilot	in	2015	met	de	verpakkingscontainer	was	
heel succesvol en deze is daarom verlengd in De 
Lutte	en	de	Saller.	In	combinatie	met	de	verpak-
kingen	wordt	ook	het	restafval	elke	vier	weken	
ingezameld in het pilotgebied.

•	 In	mei	2016	is	begonnen	met	het	uitzetten	van	de	
verpakkingscontainers in de hele gemeente. Deze 
verpakkingencontainer	kan	de	burger	desgewenst	
weigeren.	De	inzameling	van	het	restafval	en	de	
verpakkingen	zal	om	en	om	vierwekelijks	gaan	
plaatsvinden	vanaf	1	juni	2016.	

WAArtOe verder AL BesLOten Is
Aangezien	de	pilot	succesvol	bleek,	heeft	de	gemeente-
raad begin 2016 besloten dat de verpakkingscontainer 
bij	alle	laagbouwwoningen	in	de	hele	gemeente	wordt	
uitgezet,	ook	hier	in	combinatie	met	het	vierwekelijks 
inzamelen	van	verpakkingen	en	restafval.	

WAt KOmt er nOG AAn?
De gemeenteraad is van plan om in het kader van de 
trendbreuk	die	nodig	is	om	tot	een	afvalloze	gemeente	
in	2030	te	komen,	de	komende	 jaren	meerdere	stap-
pen	te	zetten.	Eén	van	de	keuzemogelijkheden	betreft	
'omgekeerd	inzamelen',	met	de	omschakeling	naar	res-
tafval	niet	langer	aan	huis	ophalen	maar	voortaan	zelf	
wegbrengen	naar	een	verzamelcontainer	in	de	buurt.	
In	dat	geval	zal	de	infrastructuur	geschikt	moeten	wor-
den	gemaakt	door	middel	van	een	netwerk	van	onder-
grondse restcontainers binnen de gemeente. Besluit-
vorming over de verschillende beleidskeuzes staat op 
de agenda in de loop van het najaar van 2016. 

Het afvalbeleid van de gemeente Losser past bij de ambitie om tot een  

Afvalloos Twente in 2030 te komen. 
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Gemeente	Losser

Twente Milieu heeft in 2015 zeven aandeelhoudende gemeenten, waaronder de  

gemeente Losser, die in 2006 aandeelhouder van het bedrijf is geworden. De gemeente 

Losser is bijna 10.000 hectare groot en ligt langgerekt tegen de grens met Duitsland aan.  

In 2015 waren er 22.458 inwoners, die, woonachtig waren in de kernen Losser, Overdinkel, 

De Lutte, Beuningen, Glanebeekhoek en Glane. 

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	 gemeenten	 met	 de	 meeste	 hoogbouw.	 In	 Losser	
woont	 slechts	 ongeveer	 5%	 van	 de	 inwoners	 in	 een	
hoogbouwwoning.	Wat	 ook	betekent	 dat	 95%	 in	 een	
grondgebonden	pand	woont.	De	gemeente	Losser	valt	
daarmee overtuigend in de categorie landelijk gelegen 
gemeenten. 

De	 gemeente	 Losser	 heeft	 momenteel	 ongeveer	
22.600	inwoners.	Qua	leeftijdsopbouw	in	de	gemeen-
te valt op dat ruim 7.000 personen onder de 30 jaar 
zijn.	Bijna	11,000	inwoners	zijn	tussen	de	30	en	65	jaar	
oud.	Circa	4.600	mensen	zijn	ouder	dan	65	jaar,	dit	is	
20%	van	de	totale	bevolking.	De	verhouding	mannen	
en	vrouwen	is	respectievelijk	50,2	%	tegenover	49,8%.

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 Losser 638 kilo afval per inwoner in, 

verdeeld over diverse deelstromen.

deeLstrOmen 
De	gemeente	en	Twente	Milieu	zamelden	in	2015	per	
inwoner	 in	Losser	638	kilo	afval	 in,	verdeeld	over	di-
verse deelstromen. In onderstaand overzicht zijn alle 
geregistreerde	deelstromen	weergegeven	die	zijn	in-
gezameld	in	Losser.	Globaal	wordt	weergegeven	hoe	
die deelstromen zijn samengesteld 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	Ravenhorsterweg).	

Inzameling op afroep
Burgers	 van	 Losser	 hebben	 de	 mogelijkheid	 om	 het	
grof	 afval	 naar	 het	Milieupark	 aan	 de	 Ravenhorster-
weg	te	Losser	 te	brengen.	Sinds	 juli	2009	heeft	men	
uitsluitend	op	 vertoon	 van	 een	geldige	 afvalpas	 toe-
gang	tot	deze	brengvoorziening.	Voor	(grof)	restafval	

geldt	een	storttarief	dat	wordt	bepaald	op	grond	van	
het volume. Dit gaat op basis van eenheden van 240 
liter	(gelijk	aan	een	grote	restcontainer),	waarvoor	per	
eenheid	een	bedrag	geldt.	Er	zijn	ook	fracties	die	gratis	
gebracht	kunnen	worden,	die	zijn	onder	andere:	
•	 Wit-	en	bruingoed	(elektrische	apparaten	zoals	

koelkasten,	tv’s,	etc.)
•	 Verpakkingsglas
•	 Papier	en	karton
•	 KCA	(klein	chemisch	afval)
•	 Metalen
•	 Textiel	(mits	goed	verpakt	in	plasticzakken)
•	 Huishoudelijke	verpakkingen
•	 Gratis	snoeiafval	(takken	tot	10	cm	doorsnede,	

struiken	en	heesters,	coniferen,	blad)

Het	aantal	bezoekers	wordt	niet	geregistreerd	en	staat	
derhalve ook niet vermeld in de onderstaande tabel. 
Inzameling	 op	 afroep	 van	 grof	 afval	 is	 niet	mogelijk	
in	Losser,	behalve	via	de	kringloopwinkelvia	de	kring-
loopwinkel,	die	naast	herbruikbare	goederen	ook	het	
grof	afval	op	afspraak	van	huis	ophaalt.	

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

GFT	 	2.846.320		 125,9	 	313,0	

Fijn	restafval	 	4.500.565		 199,1	 	494,8	

Grof	restafval	 	995.840		 44,0	 	109,5	

Grof	tuinafval	 	956.815		 42,3	 	105,2	

Papier	 	1.592.620		 70,4	 	175,1	

Glas(bak)	 	488.130		 21,6	 	53,7	

Vlakglas	 	-			 0,0	 	-		

Hout	 	707.360		 31,3	 	77,8	

Puin	 	1.672.380		 74,0	 	183,9	

Gasbeton	 	-			 0,0	 	-		

Metalen	 	75.560		 3,3	 	8,3	

Asbest	 	90.280		 4,0	 	9,9	

Dakleer	 	-			 0,0	 	-		

Banden	 	8.050		 0,4	 	0,9	

Tapijt/matrassen	 	-			 0,0	 	-		

Gipsafval	 	-			 0,0	 	-		

AEEA	 	70.229		 3,1	 	7,7	

KCA	 	28.302		 1,3	 	3,1	

Oliën/vetten	 	-			 0,0	 	-		

Verpakkingen	 	254.410		 11,3	 	28,0	

Kunststof	 	-			 0,0	 	-		

Piepschuim	 	-			 0,0	 	-		

Textiel	 	131.750		 5,8	 	14,5	

Totaal  14.418.611  637,7 1585,3

Tabel pagina 11: 

Geregistreerde deelstromen >>

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	Losser	worden	de	diverse	deelstromen	
ingezameld	 met	 minicontainers,	 volgens	 een	 inza-
melschema	dat	samen	met	de	gemeente	wordt	opge-
steld.	De	standaard	formaten	minicontainers	waarmee	
wordt	 gewerkt,	 hebben	 een	 inhoud	 van	 140	 en	 240	
liter.	In	onderstaand	overzicht	is	per	gemeente	weer-
gegeven	hoeveel	containers	van	welk	formaat	worden	
gebruikt bij de inzameling van de verschillende deel-
stromen. Daarnaast is ook het aantal milieupassen en 
verzamelcontainers	 vermeld,	 voor	 zover	 van	 toepas-
sing.	Het	aantal	milieupassen	in	Losser	betreft	de	pas-
jes die toegang geven tot de ondergrondse restcontai-
ners.	Het	aantal	uitgegeven	afvalpassen	voor	toegang	
tot	het	afvalbrengpunt	ligt	op	9.337	stuks.	

Verzamelcontainers
Losser	 heeft	 de	 afgelopen	 jaren	 door	 Twente	 Milieu	
diverse verzamelcontainers in de openbare ruimte op 
buurt-	 en	 wijkniveau	 laten	 plaatsen	 om	 de	 verschil-
lende deelstromen gescheiden te kunnen inzamelen. 
Deze	verzamelcontainers	zijn	vrij	toegankelijk,	zonder	
Milieupas,	 met	 uitzondering	 van	 de	 (ondergrondse)	
containers	 voor	 restafval.	De	 verzamelcontainers	 zijn	
ofwel	 eigendom	van	de	gemeente	of	 van	Twente	Mi-
lieu.	 De	 containers	 worden	 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	meerdere	gemeenten	door	een	an-
dere partij ingezameld.

Samenstelling gewicht

 26% GFT-keukenafval

 1% GFT-tuinafval

 10% Papier

 11% Verpakkingen

 5% Glas

 4% Textiel

 1% Apparaten

 7% Grof restafval

 8% Zeeffractie

 27% Overige fracties

Samenstelling volume
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sOrteerAnALyses 

Samenstelling restafval
De	grootste	bestanddelen	van	restafval	zijn	GFT,	
verpakkingen en papier:
•	 In	Losser	vormt	GFT,	met	27%	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	11%.

•	 Verpakkingen	nemen	met	34%	veel	volume	in,	
bestaande	uit	plastic	(26%),	blik	(2%)	en	dranken-
kartons	(4%).	In	gewicht	uitgedrukt	bedraagt	ver-
pakkingen	echter	maar	11%	van	het	totaalgewicht	
van	het	restafval.	

•	 Papier	is	een	goede	derde	in	2015,	met	10%	in	
gewicht	en	15%	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.	

Losser   Restafval GFT Verpakk. Glas Papier Textiel

Verzamelcontainers	 	 	 	22		 	-	 	19		 	22		 -	 	11	

Gem/ledig/wk	 	 	 0,37	 -	 2,23	 0,84	 -	 1,16

De tien belangrijkste deelstromen

Samenstelling ingezameld restafval in gewicht en volume 

in Losser (bron: rapportage Eureco)

Gemiddeld aantal ledigingen door Twente Milieu per week, per container
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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)

Containers en milieupassen Almelo Borne Enschede Hengelo H.v. Twente Losser Oldenzaal Totaal

Woninggebonden        

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

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

GFT	140	ltr	 	15.840		 	nb		 	36.395		 	18.615		 	11.892		 	7710	 	5.867		 	88.609 

GFT	240	ltr	 	7.137		 	nb		 	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		 	-		 	29		 	64		 	-		 	-		 	1		  96 

Textiel	 	15		 	-		 	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

Niet alle gegevens zijn exact bekend, nb staat voor niet bekend zijnde aantallen.
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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	per	persoon	in	Losser	is	
de	afgelopen	jaren	licht	afgenomen,	namelijk	met	5%	
gedaald	 vanaf	 2012	 gerekend.	Dit	 komt	 overeen	met	
een	gemiddelde	daling	van	ruim	1%	jaarlijks.	In	vergelij-
king met het landelijk gemiddelde ligt de hoeveelheid 
restafval	per	inwoner	van	Losser	7	kg	per	jaar	lager.

Deelstroom 2: grof restafval

Grof	restafval	is	restafval	dat	burgers	naar	het	Milieu-
park	bij	 Twence	aan	de	Ravenhorsterweg	brengen	of	
door	Kringloopbedrijf	De	Beurs	op	afspraak	aan	huis	
wordt	 opgehaald.	 Grof	 restafval	 wordt	 ingezameld	
als	 samengestelde	 stroom	 en	 later	 door	 Twence	 ge-
sorteerd in goeddeels herbruikbare materialen. Het 
gedeelte	 dat	 niet	 kan	 worden	 nagescheiden,	 wordt	
verbrand. 

De	hoeveelheid	grof	restafval	 in	de	gemeente	Losser	
ligt ruim boven het landelijk gemiddelde met een plus 
van	 16	 kg/inw./jr,	 in	 2015.	Hierbij	 opgemerkt	dat	ook	
het	gemeentelijke	afval	uit	o.m.	prullebakken	deel	uit-

maakt	van	deze	afvalfractie.	De	hoeveelheid	op	 jaar-
basis	is	vanaf	2012	stabiel	te	noemen,	aangezien	deze	
rond	de	1000	ton	jaarlijks	blijft	uitkomen.	

Deelstroom 3: GFT

GFT	wordt	sinds	2013	bij	de	jaarlijkse	sorteeranalyses	
gesorteerd	in	twee	stromen:	keukenafval	en	tuinafval.	
Voor	2015	 is	 in	de	 tabel	de	 fractie	keukenafval	geno-
men.	Het	tuinafval	is	opgenomen	onder	de	deelstroom	
grof	tuinafval,	verderop	 in	deze	rapportage.	Dit	 tuin-
afval	 is	aangetroffen	 in	de	 restcontainer.	Gescheiden	
aanlevering	hiervan	op	het	Milieupark	heeft	de	voor-
keur,	maar	aanbieden	in	de	GFT	container	is	een	goede	
tweede	optie.	

Voor	2015	 is	 in	de	 tabel	de	 fractie	keukenafval	geno-
men.	Het	tuinafval	is	opgenomen	onder	de	deelstroom	
grof	 tuinafval,	 verderop	 in	 deze	 rapportage.	De	hoe-
veelheid	ingezamelde	GFT	per	inwoner	is	in	Losser	in	

jaar ton kg/inw. kg/aansl.

2012  1.000  44 111

2013  960  43 104

2014  930  41 102

2015  996  44 109

Ingezameld grof restafval

Gescheiden ingezameld GFT ongesch.

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

2012	 	2.827		 125	 314	 34,2

2013	 	2.751		 122	 298	 19,7

2014	 	2.922		 129	 321	 22,6

2015	 	2.846		 126	 313	 26,0

Gescheiden ingezameld grof tuinafval ongesch.

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

2012  728  32 81 -

2013	 	891		 40	 97	 2,0

2014  968  43 106 -

2015	 	957		 42	 105	 1,0

Gescheiden ingezameld papier/karton ongesch.

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

2012	 	1.520		 67	 169	 7,7

2013	 	1.512		 67	 169	 10,2

2014	 	1.528		 68	 168	 12,3

2015	 	1.593		 70	 175	 10,0

2015 licht gedaald maar steekt nog steeds uit in ver-
gelijking met het landelijke gemiddelde van 2014. Dit 
is	echter	niet	veelzeggend,	aangezien	dit	gemiddelde	
niet	 wordt	 gecorrigeerd	 voor	 de	 stedelijkheidsklasse	
van gemeenten. Het is immers vrij logisch dat in een 
meer landelijke gemeente met grotere tuinen bij per-
celen,	 zoals	 Losser	 dat	 is,	 de	 hoeveelheid	 GFT-afval	
hoger zal zijn dan in de stedelijke gebieden met veel 
meer	hoogbouw.	

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	
bovenstaand	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	de	laatste	kolom	van	bovenstaand	schema	is	weer-
gegeven	hoeveel	grof	tuinafval	er	nog	in	het	restafval	
zit.	Vanaf	2013	is	deze	deelstroom	specifiek	gesorteerd	
bij	de	sorteeranalyse.	De	 1%	grof	 tuinafval	die	uit	de	
laatste	sorteeranalyses	naar	voren	kwam,	 is	vermeld,	
inclusief	de	ongesorteerde	zeeffractie.	De	hoeveelheid	
grof	 tuinafval	 die	 gescheiden	 wordt	 aangeboden	 op	
het	Milieupark	 is	 in	 2015	wat	 afgenomen.	Wel	wordt	
in vergelijking met het landelijk gemiddeld aanzienlijk 

meer	ingezameld,	te	weten	14	kg	meer	per	persoon	per	
jaar.	Ook	hier	geldt	de	kanttekening	van	het	feitelijke	
verschil	 in	stedelijkheidsklasse,	zonder	dat	het	lande-
lijke	 gemiddelde	 hiervoor	 gecorrigeerd	 wordt.	 Daar-
naast	 stimuleert	 de	 mogelijkheid	 om	 grof	 tuinafval	
gratis	te	kunnen	wegbrengen	naar	het	Milieupark,	het	
gescheiden	aanbieden	van	grof	tuinafval.

Deelstroom 5: papier

Papier	wordt	binnen	de	bebouwde	kom	opgehaald	 in	
de	gemeenten	die	zijn	aangesloten	bij	Twente	Milieu.	
In	Losser	wordt	gebruik	gemaakt	van	de	inzet	van	vrij-
willigers	die	inzamelen	zonder	inzamelmiddel	(wel	tas-
sen/kartondozen).	

Landelijk	 gezien	 neemt	 de	 hoeveelheid	 oud	 papier	
jaarlijks	af.	Die	afname	wordt	verklaard	door	de	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	
gelijke	of	grotere	hoeveelheid	wordt	ingezameld,	mag	
dan	als	een	(relatieve)	stijging	worden	gezien.	(*Bron: 
PRN papier recycling nederland)

De hoeveelheid ingezameld papier in de gemeente 
Losser	is	vanaf	2013	licht	stijgend.	In	2015	werd	een	ge-
middelde	van	70	kg	per	persoon	per	jaar	bereikt,	2	kg	
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2012  4.761  211 529
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2014  4.608  204 507

2015  4.501  199 495
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meer ten opzichte van 2014. Dit is mogelijk het gevolg 
van	aantrekkende	economische	omstandigheden,	maar	
dit is verder niet onderzocht. De jaarlijkse hoeveelheid 
gescheiden	ingezameld	papier	ligt	momenteel	ruim	(16	
kg/inw)	boven	het	landelijk	gemiddelde.	

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.	Rui-
ten,	spiegels	en	bijvoorbeeld	keramiek	kunnen	geschei-
den	worden	aangeleverd	op	het	Milieupark.

Na	een	succesvolle	proefperiode	in	de	gemeente	Hen-
gelo,	waarin	glas	op	kleur	wordt	gescheiden	(gekleurd	
en	 wit	 glas	 apart),	 zal	 daar	 waar	mogelijk	 binnen	 de	
hele	 gemeente	het	 glas	 op	 kleur	 gescheiden	worden.	
Ook	 andere	 gemeenten	 overwegen	 deze	 gescheiden	
inzameling van glas. Het genereert hogere opbreng-
sten	en	een	extra	milieurendement.	

De jaarlijkse hoeveelheid glas neemt sinds 2013 ge-
staag	af	en	 ligt	over	2015	op	488	ton	ofwel	22	kg	per	
persoon. Uit analyse van beschikbare gegevens blijkt 

dat landelijk de hoeveelheid verpakkingsglas enigszins 
schommelt maar over het algemeen redelijk stabiel is. 
Het	percentage	glas	dat	is	aangetroffen,	is	wat	toege-
nomen	en	komt	nu	uit	op	5%	van	het	restafval	in	Losser.	
Dit biedt de mogelijkheid om nog meer verpakkings-
glas	aan	de	bron	te	gaan	scheiden.	Desondanks	zit	Los-
ser	wel	boven	(1,5	kg/inw)	het	landelijk	gemiddelde	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.	Ook	in	Losser	worden	de	verpakkingen	via	
verzamelcontainers	 ingezameld.	 Daarbij	 is	 in	 Losser	
een pilot gehouden met het gebruik van een verpak-
kingscontainer.	Inmiddels	heeft	dit	geleid	tot	de	invoe-
ring	van	deze	container	voor	alle	 laagbouwwoningen	
in	Losser.		
   
Al	deze	verpakkingen	worden,	na	inzameling,	in	de	sor-
teerinstallatie(s)	 gesorteerd	 en	 gescheiden	 in	 diverse	
(mono)stromen	 (plastics,	 blik	 en	 drankenkartons).	Uit-
eindelijk	resulteren	diverse	herbruikbare	fracties	die	na	
verdere	opwerking	geschikt	zijn	gemaakt	voor	recycling.	
De hoeveelheid ingezamelde verpakkingen in de ge-
meente	Losser	stijgt	en	ligt	over	2015	ruim	boven	het	

Gescheiden ingezameld glas ongesch.

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

2012	 	495		 22	 55	 2,3

2013	 	513		 23	 56	 3,5

2014	 	490		 22	 54	 2,9

2015	 	488		 22	 54	 5,0

Gescheiden ingezameld textiel ongesch..

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

2012	 	132		 5,8	 14,3	 5,5

2013	 	114		 5,1	 12,4	 6,4

2014	 	122		 5,4	 13,4	 2,0

2015	 	132		 5,8	 14,5	 4,0

laatst bekende landelijk gemiddelde. Ondanks die stij-
ging	worden	er	nog	verpakkingen	in	het	restafval	aan-
getroffen	die	nog	aan	de	bron	gescheiden	kunnen	wor-
den.	Uit	de	sorteeranalyse	blijkt	dat	dit	wel	afneemt	en	
de	helft	minder	is	dan	in	2014.	

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. Inzameling gebeurt huis aan huis en via 
verzamelcontainers verspreid door de stad. 

Op	 de	 Milieuparken	 van	 Twente	 Milieu	 staan	 altijd	
verzamelcontainers	 voor	 textiel,	 waarin	 bezoekers	
gratis	 het	 textiel	 kwijt	 kunnen.	 Inmiddels	 zijn	 enke-
le	 gemeenten	aangesloten	bij	 de	 zogeheten	Twentse	
textielcirkel.	Dat	 is	een	gezamenlijke	keten	van	 inza-
meling,	 sortering	 en	 verkoop	 in	 Twente.	 Via	 de	 tex-
tielcirkel	 wordt	 kleding,	 woningtextiel	 of	 versleten	
textiel	 ingezameld.	 Het	 ingezamelde	 textiel	 wordt	
via	 bijvoorbeeld	 kringloopbedrijven	 verkocht	 of	 als	
textielvezel	 langs	andere	kanalen	voor	hergebruik	af-
gezet.	Momenteel	zijn	Oldenzaal,	Dinkelland,	Tubber-
gen,	Hengelo	en	Enschede	aangesloten	bij	de	Twentse	
textielcirkel.	Hof	van	Twente	en	Losser	overwegen	zich	
aan	te	sluiten.	Ingezameld	textiel	per	inwoner

De	 hoeveelheid	 ingezameld	 textiel	 in	 Losser	 zit	 in	
de	 lift	sinds	2013.	Duidelijk	 is	dat	er	beduidend	meer	
wordt	ingezameld	(2	kg/inw/jr)	dan	er	landelijk	gezien	
per	 inwoner	 wordt	 ingezameld.	 Echter	 ook	 blijkt	 uit	
de	sorteeranalyse	dat	er	nog	het	nodige	aan	textiel	in	
het	 restafval	 zit.	Verwacht	wordt	dat	de	hoeveelheid	
textiel	in	het	restafval	de	komende	jaren	zal	afnemen	
door 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,	 zo	ook	die	 in	Losser.	Ook	bieden	veel	winkels	de	
mogelijkheid om oude apparaten in te leveren. 

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	vindt	 in	Losser	vooral	
plaats	op	het	ABP,	waarbij	de	hoeveelheid	AEEA	al	jaren	
achtereen	op	vergelijkbaar	niveau	 is.	Qua	gemiddelde	
hoeveelheid	ingezameld	AEEA	ligt	dit	in	Losser iets la-
ger	(1	kg/inw)	dan	het	 landelijk	gemiddelde.	Het	per-
centage	AEEA	in	het	restafval	is	niet	hoog	en	wisselt	
amper	over	de	jaren.	AEEA	is	dan	ook	een	relatief	klei-
ne	afvalfractie	die	niet	dagelijks	door	alle	huishoudens	
geproduceerd	 c.q	 wordt	 afgedankt	 via	 het	 restafval.	
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 ton kg/inw. kg/aansl. restafv. %

2012	 	136		 6,0	 15,1	 15,7

2013	 	141		 6,3	 15,3	 16,9

2014	 	169		 7,5	 18,6	 21,1

2015	 	254		 11,3	 28,0	 11,0

Gescheiden ingezameld 
verpakkingsmateriaal ongesch.
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Gescheiden ingezameld AEEA ongesch.

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

2012	 	111		 3,0	 7,0	 0,3

2013	 	68		 3,0	 7,0	 1,1

2014	 	73		 3,0	 8,0	 1,5

2015	 	70		 3,1	 7,7	 1,0
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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.

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.	

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	Losser	ligt	de	ingezamelde	
hoeveelheid	KCA	enigszins	boven	het	landelijk	gemid-

delde.	Het	KCA	in	het	restafval	wordt	niet	langer	ge-
meten	via	Eureco,	vanwege	de	beperkte	waarde	van	de	
uitkomsten van deze zeer kleine en sterk fluctuerende 
fractie	bij	de	sorteeranalyses	van	het	restafval.	

Overige (grove) deelstromen

Op	het	Milieupark	worden	verschillende	deelstromen	
gescheiden	 ingezameld.	 Daarbij	 vormen	 hout,	 puin,	
metalen	 en	 asbest	 de	 belangrijkste	 fracties.	Wat	 op-
valt,	is	dat	de	hoeveelheid	puin	sterk	is	gestegen,	met	
30%	ten	opzichte	van	2014.	Ook	hout	is	weer	toegeno-
men,	evenals	het	asbest.	De	hoeveelheden	metalen	en	
banden	zijn	afgenomen	in	vergelijking	met	vorig	jaar.
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Overige grove deelstromen (ton)  

 2012 2013 2014 2015

Hout  744   619  617 707

Puin	 	1.441		 	1.284		 1281	 1672

Metalen	 	99		 	80		 131	 76

Asbest	 	66		 	63		 57	 90

Banden  12   10  13 8

Gescheiden ingezameld KCA ongesch.

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

2012	 	41		 1,8	 4,5	 -

2013	 	29		 1,3	 3,3	 -

2014	 	25		 1,1	 2,8	 -

2015	 	28		 1,3	 3,1	 -
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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 inzamelzakken. 
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. 
 
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-
taten	van	gemeenten.	Met	die	kanttekening	erbij	is	het	
gemiddelde	qua	inzameling	5,1	kilo	textiel	per	inwoner	
per jaar. 

Deelstromen

Restafval
•	 Gemiddelde	is	ruim	200	kilo	restafval	per	inwoner	

per betrokken gemeente.
•	 In	Losser	ligt	het	restafval	vrijwel	op	het	niveau	

van	het	gemiddelde,	namelijk	199	kg	per	persoon	
per jaar.

•	 Opmerkelijk	is	de	lagere	hoeveelheid	in	Hengelo,	
ruim	onder	de	200	kg,	dit	als	gevolg	van	invoering	
van	de	diftar-systematiek	waarbij	een	financiële	
prikkel	op	restafval	werd	ingevoerd.

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.	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	in-
gezameld	door	vrijwilligers	van	organisaties,	soms	ook	
met	 behulp	 van	 verzamelcontainers).	 Hierbij	 levert	
Twente	 Milieu	 de	 inzamelwagen,	 in	 enkele	 gevallen	
ook met begeleidend personeel. 
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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,	de	periode	waarin	de	
ambitie	van	afvalloos	Twente	als	nieuw	beleid	met	el-
kaar tot stand is gebracht. 

Uit	de	grafiek	blijkt	dat	er	tot	2014	nog	sprake	was	van	
een	stijgende	lijn	voor	de	hoeveelheid	fijn	restafval	uit	
de	minicontainers,	blokcontainers	en	de	vuilniszakken	
restafval	van	milieuparken.	Als	gevolg	van	diverse	be-
leidsmaatregelen	 in	 gemeenten	 is	 er	 vanaf	 2014	 een	
neerwaartse	ombuiging	te	zien.	In	2015	werd	daardoor	
een	restafvalvermindering	gerealiseerd	van	6%.	Geke-
ken naar de gehele periode tot 2030 is jaarlijks gemid-
deld	 een	 vermindering	 van	 5%	 gewenst	 om	de	 doel-
stelling	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.	
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