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Conclusies en vooruitblik 

AANbiEdGEdrAG
Het aanbiedgedrag van de restafvalcontainers veran-
derde ook. Gemiddeld werd een 240 liter container  
negen keer aangeboden en een 140 liter container ze-
ven keer. Bij diftar is dit gedrag rechtstreeks gekoppeld 
aan een tarief. 

NEVENEffECTEN
Na de invoering van diftar werd vooral in het eerste 
half jaar meer afval bij de containers en
milieupleinen in de stad aangetroffen. We maken hier-
in onderscheid tussen enerzijds illegale bijplaatsingen 
(zoals grof afval en restafval) en anderzijds foutief aan-
geboden zakken met verpakkingsafval. Gebleken is dat 
de toename van bijplaatsingen voornamelijk werd ver-
oorzaakt door het foutief aanbieden van losse zakken 
met verpakkingsafval. Medio 2017 zijn effectieve maat-
regelen getroffen. Er zijn ruim 250 extra verpakkingen-
containers geplaatst en er is extra capaciteit op de 
inzameling. Daarnaast worden er bij hoogbouw geen 
zakken meer opgehaald, maar kunnen inwoners 24/7 
hun verpakkingen kwijt bij de verzamelcontainers. Tot 
slot is er extra gecommuniceerd door middel van een 
verpakkingencampagne. 

STorTquoTum
In 2016 hadden alle huishoudens een stortquotum 
van 300 kg. Dit is met de invoering van diftar in 2017 
afgeschaft. Dit heeft een positieve bijdrage geleverd 
aan de scheidingsresultaten van het grof afval en een 
verlaging van het vaste tarief in de afvalstoffenhef-
fing. De raad besloot wel als één van de maatregelen 
tegen illegale stort en bijplaatsingen om in 2018 een 

stortquotum van 75 kg in te voeren voor het brengen 
van grof afval naar het afvalbrengpunt. In het najaar 
van 2018 worden de maatregelen tegen illegale stort 
en bijplaatsingen, waaronder de introductie van het 
stortquotum, geëvalueerd. 

VooruiTblikkENd
Uit de evaluatie van diftar blijkt dat het belangrijk is 
om eerst deze neveneffecten van het succes van dif-
tar aan te pakken en de inwoners de kans te geven 
nog meer te wennen aan het systeem, alvorens over 
te gaan op een volgende ingrijpende beleidswijziging 
als omgekeerd inzamelen. Op 1 januari 2019 volledig 
overgaan naar omgekeerd inzamelen is daarom niet 
haalbaar. Het komende jaar wordt onderzoek gedaan 
naar de mogelijkheden van een keuzemodel, waarbij 
huishoudens keuze hebben in het inzamelmiddel dat 
bij hen past. Er worden verschillende scenario's uitge-
werkt die mogelijk zijn als vervolgstap op diftar. 

De invoering van diftar heeft ervoor gezorgd dat het afval in Enschede beter wordt 

gescheiden. De hoeveelheid fijn restafval nam af tot 125 kg per inwoner (daling van 40%), 

waarmee de doelstelling van 175 kg per inwoner ruim is behaald. Opvallend  

is de toename aan verpakkingsafval met 113%. De overige ingezamelde afvalstromen zoals  

GFT-afval (groente-, fruit- en tuinafval), glas en papier namen met respectievelijk 26%,  

20% en 6% toe. 

Voorwoord

Voor u ligt onze jaarrapportage over 2017. Voor bijna al onze gemeenten was het weer een 

bewogen jaar, met het opstellen van nieuw beleid of de implementatie van maatregelen gericht 

op verdere vermindering van de hoeveelheid restafval. Zoals u zult lezen heeft dit een sterk 

positief effect gehad op de overige in te zamelen grondstofstromen. In 2017 is de gezamenlijke 

hoeveelheid restafval van de zeven aandeelhoudende gemeenten met maar liefst 28% gedaald. 

De teller staat nu op 132 kg restafval per inwoner van Twente. Het doel van 2020 hebben we in 

het vizier: samen op naar de 100!
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Het beleid is gestoeld op de landelijke en regionale 
plannen en programma’s die allemaal zijn gericht op 
het realiseren van een circulaire economie:
•	 Landelijk	afvalbeheerplan	2009-2012	(LAP2)	

- in Nederland is in 2020 75% van het huishoudelijk 
afval 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 oNdErSTEuNT GEmEENTEN 
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 samen met 
gemeenten werkt aan een nog betere afvalscheiding, 
hogere opbrengsten van grondstoffen en vermindering 
van restafval. Met dit geïntensiveerde en integrale af-
valbeleid zal de hoeveelheid restafval gaandeweg min-
der worden. Momenteel is er gemiddeld over de zeven 
gemeenten genomen nog ongeveer 132 kg restafval per 
inwoner per jaar. Deze hoeveelheid zal de komende 
jaren afnemen naar rond of zelfs onder de 100 kg per 
inwoner per jaar. Uiteraard is dit afhankelijk van het vi-
gerende gemeentelijke afvalbeleid. Gezamenlijk zetten 
we goede stappen op weg naar een afvalloos Twente. 

Samen op weg naar een afvalloos Twente in 2030. Ook in de gemeente Enschede wordt 

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

jaar te registreren. Het afval wordt in Enschede in diverse deelstromen ingezameld. Daarbij 

worden verschillende inzamelmiddelen gebruikt, waaronder een minicontainer voor 

papierinzameling bij laagbouw. 
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zonder restafval.

 lineaire economie keteneconomie met recycling Circulaire conomie

lEESwijzEr
In deze jaarrapportage 2017 zijn de resultaten en ont-
wikkelingen voor de gemeente in kaart gebracht, in 
het licht van de hiervoor beschreven plannen en pro-
gramma’s rondom de circulaire economie. De jaarrap-
portage heeft betrekking op afvalinzameling en geeft 
inzicht in inzamelresultaten per deelstroom in de ge-
meente. Tevens is een onderlinge vergelijking tussen 
gemeenten opgenomen. 

Twente Milieu heeft geen volledig zicht op ingezamel-
de hoeveelheden van deelstromen die worden ingeza-
meld bij en door supermarkten, kringloopbedrijven of 
charitatieve instellingen. Deze deelstromen zijn dan 
ook buiten beschouwing gelaten. Een uitzondering 
daarop is de textielinzameling. Daarop is in de meeste 
gemeenten wel voldoende zicht. De overzichten van de 
ingezamelde hoeveelheden hebben in de regel betrek-
king op de activiteiten van Twente Milieu. In de grafie-
ken in deze rapportage worden de ingezamelde hoe-
veelheden steeds vergeleken over een periode van drie 
jaren aaneen. Op die manier worden ook trends zicht-

baar. De informatie over de ingezamelde hoeveelheden 
van specifieke deelstromen is (indien niet aanwezig bij 
Twente Milieu) opgevraagd bij de desbetreffende ge-
meente. Op deze wijze is getracht een zo volledig mo-
gelijk beeld te geven. Daarnaast wordt de uitvoering 
van het afvalbeleid in 2017 op een rijtje gezet.

Met de jaarrapportage kan worden beoordeeld in hoe-
verre de gevolgde koers ook de gewenste koers is; min-
der restafval en meer en betere afvalscheiding. Daar-
mee kan deze rapportage ook worden gebruikt voor 
evaluatie van het afvalstoffenbeleid per gemeente en 
voor onderling vergelijk tussen gemeenten. 

Het takenpakket van Twente Milieu is breder dan afva-
linzameling en de beleidsondersteuning op dat terrein. 
Ook op het gebied van Buurtonderhoud voert Twente 
Milieu taken voor gemeenten uit. Deze jaarrapportage 
beperkt zich tot afvalinzameling en het gevoerde be-
leid. Over het taakveld Buurtonderhoud wordt op een 
andere manier gerapporteerd.  

Naar een circulaire economie 
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Gemeente Enschede 

Twente Milieu heeft in 2017 zeven aandeelhoudende gemeenten, waaronder  

Enschede. Met bijna 159.000 inwoners is Enschede de grootste stad van Overijssel en naar 

inwoneraantal de twaalfde gemeente van Nederland. 

dEmoGrAfiE
De regio Twente bestaat uit 14 gemeenten en telt 
gezamenlijk 627.300 inwoners. De aandeelhoudende 
gemeenten van Twente Milieu hebben gezamenlijk 
423.715 inwoners (bron: Centraal Bureau Statistiek, peil-
datum november 2017). Dit betekent dat Twente Milieu 
in 2015 bij 67% van de inwoners van Twente het afval 
inzamelde. Enschede, Almelo en Hengelo zijn, met cir-
ca een kwart van het woningbestand, de gemeenten 
met de meeste hoogbouw. 
De gemeente Enschede telt over 2017 ongeveer 
159.000 inwoners. Bijna 49.000 inwoners daarvan zijn 
onder de 25 jaar oud. Ruim 82.000 inwoners zijn tussen 
de 25 en 65 jaar oud. Iets meer dan 27.000 inwoners 
zijn 65 jaar of ouder, dit is 17% van de totale bevolking. 
De verhouding mannen en vrouwen is respectievelijk 
51% tegenover 49%. 

AfVAlbElEid 

Doelstellingen
Enschede onderschrijft de regionale ambitie van een 
afvalloos Twente in 2030. Hierbij zijn de volgende 
doelstellingen vastgesteld:
•	 naar	60%	afvalscheiding,	ofwel	van	207	kg	(jaar	

2016) naar 175 kg fijn restafval per inwoner in 2018;
•	 naar	90%	afvalscheiding,	ofwel	50	kg	fijn	restafval	

per inwoner in 2030. 
Verschillende scenario’s om deze ambities waar te ma-
ken	zijn	uitgewerkt	in	de	nota	‘Grondstoffenvisie	en	de	
volgende stap naar een afvalloos Enschede’. Eén van 
deze scenario’s is de invoering van diftar. 

Met de vaststelling van de nota zijn ook de doelen met 
betrekking tot afval scheiden vastgesteld:
•	 meer	preventie,	minder	restafval;
•	 service	optimaliseren	gericht	op	grondstoffen;
•	 een	gemiddeld	lagere	afvalstoffenheffing;	inwoners	

hebben zelf invloed op de hoogte hiervan door hun 
scheidingsgedrag.

Terugblik afgelopen jaren
De afgelopen jaren is in Enschede op het gebied van 
inzameling een aantal veranderingen doorgevoerd, 
deze waren met name gericht op het vernieuwen van 
de inzamelstructuur om afval scheiden makkelijker en 

toegankelijker te maken. Het gaat hierbij om de vol-
gende maatregelen: 
•	 de	papiercontainer	is	ingevoerd;
•	 er	is	een	haalsysteem	voor	plastic	ingevoerd,	in	

2015 aangevuld met drankenkartons en blik;
•	 er	zijn	milieupleintjes	ingericht	(voor	verpakkingen	

en papier) bij winkelcentra en andere logische 
plekken in de stad;

•	 de	textielinzameling	is	geïntensiveerd;
•	 blokcontainers	voor	restafval	zijn	vervangen	door	

ondergrondse containers.

Invoering van diftar
Om de doelstellingen te realiseren voerde de gemeen-
te Enschede met ingang van 1 januari 2017 diftar bij 
de inzameling van huishoudelijk afval in. Diftar is in 
Enschede ingevoerd op basis van volume-frequentie. 
Inwoners betalen per keer voor het aanbieden van hun 
restafvalcontainer of voor het gebruik van de onder-
grondse container voor restafval. Het aanbieden van 
GFT is gratis. 

Hoogbouw
Voor de invoering kwamen er veel vragen van inwoners 
die het lastig vonden om met een volle vuilniszak van 
60 liter naar de ondergrondse container te lopen. Het 
afval ligt dan relatief lang in huis en wordt zwaar om 
te tillen. Daarom zij (vergelijkbaar met andere gemeen-
ten) in januari/februari de trommels omgebouwd van 
80 naar 40 liter, geschikt voor een vuilniszak van res-
pectievelijk 60 en 30 liter. 

Stadsbreed is het nog niet mogelijk om GFT-afval  
gescheiden aan te bieden bij hoogbouw. Hoogbouw-
huishoudens hebben wel de mogelijkheid een GFT-con-
tainer aan te vragen. De voorwaarde is dat deze in de 
reguliere inzamelroute wordt aangeboden. In Ensche-
de-Zuid vindt momenteel een pilot plaats met GFT-ver-
zamelcontainers. De verzamelcontainers kunnen wor-
den gebruikt door middel van de milieupas. Optisch 
zijn deze vergelijkbaar met een ondergrondse contai-
ner, het is echter een cocon met een minicontainer in. 
Twente Milieu en de gemeente kijken met deze proef 
naar de uitvoerbaarheid, het gebruik en de kosten. De 
proef wordt na een jaar (in het voorjaar van 2018) ge-
evalueerd.

Gemeente Aantal inwoners Huishoudens totaal  Stedelijkheidsklasse  Hoogbouw*

Almelo  72.479   31.997  3 22%

Borne  22.795   9.548  3 11%

Enschede  158.140   77.572  2 26%

Hengelo  80.802   37.072  2 23%

Hof van Twente  35.011   14.692  4 7%

Losser  22.518   9.258  4 5%

Oldenzaal  32.006   13.904  3 15%

Totaal  423.751   194.043   

Aandeelhoudende gemeenten en hun profiel

*CBS 2013 laatst beschikbare

Gemeente Jaar van toetreding

Almelo 1997

Borne 2014

Enschede 1997

Hengelo 1997

Hof van Twente 2001

Losser 2006

Oldenzaal 1997
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Afvalinzameling 2017 

Twente Milieu zamelde in 2017 per inwoner in Enschede 398 kg afval in, 

verdeeld over diverse deelstromen.

dEElSTromEN 
In de tabel op pagina 11 wordt weergegeven om welke 
deelstromen het gaat en hoeveel kg per jaar er wordt 
ingezameld. In opsomming gaat het om:
•	 afvalstromen	die	aan	huis	worden	ingezameld;
•	 gescheiden	stromen	van	de	verzamelcontainers;
•	 grove	deelstromen	gebracht	naar	de	drie	afval-

brengpunten (Zuid, Oost en West).

Inzameling op afroep
In 2017 hadden alle huishoudens een stortquotum van 
300 kg op de milieupas staan. Met de invoering van dif-
tar is dit stortquotum afgeschaft. 
Met de invoering van diftar betalen huishoudens die 
hun grof afval willen laten ophalen een kostendekkend 
voorrijtarief van €45,- en daarnaast de verwerkingskos-
ten. Hierdoor is het aantal opdrachten teruggelopen. 

De raad heeft in december 2017 besloten om in het ka-
der van de motie tegen illegale stort en bijplaatsingen 
een stortquotum van 75 kg in te voeren voor het bren-
gen van grof afval naar het afvalbrengpunt. Het haalta-
rief is naar beneden bijgesteld (€20,-). Hierdoor wordt 
het	weer	mogelijk	om	grof	afval	‘gratis’	te	brengen	en	
tegen lagere kosten het grof afval te laten ophalen.
Waarschijnlijk	had	de	afschaffing	van	het	stortquotum	
ook tot gevolg dat er een filtering plaatsvindt in het 
rechtmatig gebruik van het afvalbrengpunt. Er wordt 

minder bedrijfsafval gebracht met een pas van een in-
woner. Met name de stromen grof restafval, hout en 
puin zijn afgenomen in 2017.

Inzamelsysteem 
In de gemeente Enschede worden de diverse deelstro-
men ingezameld met minicontainers, volgens een vast 
inzamelschema. De standaard formaten minicontainers 
waarmee wordt gewerkt, hebben een inhoud van 140 
en 240 liter. In onderstaand overzicht is weergegeven 
hoeveel containers van welk formaat worden gebruikt 
bij de inzameling van de verschillende deelstromen. 
Daarnaast is ook het aantal milieupassen en verzamel-
containers vermeld, voor zover van toepassing. 

Fracties Totaal KG in kg/inw

GFT  15.061.220  95,2

Fijn restafval  19.806.615  125,2

Grof restafval  2.565.400  16,2

Grof tuinafval  4.902.860  31,0

Papier	 	8.040.605		 50,8

Glas  3.075.365  19,4

Vlakglas  52.960  0,3

Hout (alle klassen)  2.200.000  13,9

Puin	 	555.320		 3,5

Gasbeton  -  0,0

Metalen  250.340  1,6

Asbest  94.800  0,6

Dakleer  -  0,0

Banden  23.500  0,1

Tapijt/matrassen  -  0,0

Gips  44.200  0,3

AEEA  343.020  2,2

KCA  111.268  0,7

Oliën/vetten  9.220  0,1

Verpakkingen  5.037.135  31,9

kunststof  156.680  1,0

Piepschuim	 	10.045		 0,1

Textiel  552.615  3,5

 Totaal 62.893.168   397,7 

Tabel pagina 11: 

Geregistreerde deelstromen >>

Aantal inzamelingen op afroep

Deelstromen Enschede 2016 2017

Grof restafval gratis 4414 -

Grof restafval betaald 61 669

Grof tuinafval gratis 91 -

Grof tuinafval betaald 1 37

Metalen 277 -

AEEA 481 -

KCA 61 42

Bezoeken inwoners aan afvalbrengpunt

Aantal bezoekers per gemeente ABP(s) 2017

Almelo 

Inwoners 59.050

Dagpassen 1.813

Borne 

Inwoners 13.621

Enschede 

Inwoners 109.876

Dagpassen 3.161

Hengelo 

Inwoners 86.651

Dagpassen 960

 

Hof van Twente -

 

Oldenzaal 

Inwoners 47.924

Dagpassen 430

Losser 

Betalende bezoekers  10.090
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Verzamelcontainers
Twente Milieu heeft de afgelopen jaren diverse verza-
melcontainers in de openbare ruimte op buurt- en wij-
kniveau geplaatst. Daarmee worden de verschillende 
deelstromen gescheiden ingezameld. Deze verzamel-
containers zijn vrij toegankelijk, zonder milieupas, met 
uitzondering van de (ondergrondse) containers voor 
restafval. De verzamelcontainers zijn ofwel eigendom 
van de gemeente ofwel eigendom van Twente Milieu. 
De containers worden gekocht of geleased bij Twen-
te 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 andere 
partij ingezameld.

Samenstelling gewicht

27% GFT-keukenafval

 9% GFT-tuinafval
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 8% Verpakkingen

 4% Glas
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Samenstelling volume
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DATA van onder naar boven invoeren!
SorTEErANAlySES 

Samenstelling restafval
De grootste bestanddelen van restafval zijn GFT, ver-
pakkingen en papier:
•	 in	Enschede	vormt	GFT,	met	36%	van	het	totaal- 

gewicht, een belangrijk bestanddeel van het 
restafval. Het keukenafval is daarbij de grootste 
component (27%). Qua volume ontstaat een ander 
beeld: dan bedraagt het aandeel organisch afval 
niet meer dan 13%;

•	 verpakkingsmateriaal	neemt	met	31%	veel	volume	
in en bestaat uit kunststofverpakking (29%), 
metaalverpakking (3%) en drankenkartons (2%). In 
gewicht uitgedrukt bedraagt verpakkingsmateriaal 
slechts 8% van het totaalgewicht van het restafval;

•	 papier	vormt	met	5%	in	gewicht	en	11%	in	volu-
me, het derde grote (mono)bestanddeel van het 
restafval. Deze derde plek wordt gedeeld met de 
textielfractie (ook 5%). 

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 chemisch afval (KCA).

In de navolgende overzichten zijn de ingezamelde hoe-
veelheden per deelstroom over de laatste drie jaar ver-
geleken. Met elkaar en met het landelijk gemiddelde 
(ijkjaar = 2016). Omwille van de leesbaarheid is ervoor 
gekozen om in de bijbehorende grafiek het bereik over 
de afgelopen drie jaren te tonen. Behalve de tien deel-
stromen worden nog andere deelstromen gescheiden 
ingezameld op de afvalbrengpunten. Voor informatie 
over de hoeveelheden van deze stromen wordt verwe-
zen naar de reguliere maandrapportages van Twente  
Milieu. 

De tien belangrijkste deelstromen

Samenstelling ingezameld restafval in gewicht en volume 

in Enschede (bron: rapportage Eureco)
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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)

Enschede in gebruik  in gebruik  ledigingen maximale gemiddeld aantal
 31-12-16 31-12-17 2017 inzamelfrequentie ledigingen

     

Fijn restafval 140 ltr 994 1.340 9.175 26 7

Fijn restafval 240 ltr 49.105 48.845 446.313 26 9

GFT 140 ltr 34.837 33.876 421.011 26 12

GFT 240 ltr 13.672 15.846 243.503 26 16

Papiercontainer	140	ltr	 9	 44	 219	 13	 7

Papiercontainer	240	ltr	 46.150	 47.172	 387.681	 13	 8

Verpakkingen 240 ltr 15 16 141 nvt nvt

Verzamelcontainer restafval  544 510 8.231 nvt nvt

Verzamelcontainer GFT 0 10 0 nvt nvt

Verzamelcontainer verpakkingen 80 254 26.365 nvt nvt

Verzamelcontainer glas 90 82 4.851 nvt nvt

Verzamelcontainer papier 75 87 5.703 nvt nvt

Verzamelcontainer textiel 32 31 2.467 nvt nvt

Milieupassen 70.505 70.370

Deelstromen en inzamelmiddelen, gemeente Enschede

Peildatum: 31 december 2016

  2017 2017
  KG per keer aantal aanbied.

Gemiddeld gewicht  30 liter rest 4 53

& aantal aanbiedingen 140 liter rest 19 7

per containertype 240 liter rest 33 9

 140 liter GFT 18 12

 240 liter GFT 31 16

Tabel 1: gemiddeld gewicht & aantal aanbiedingen per containertype restafval

   Tarief 2017

Tarieven 30 liter rest   € 0,86

per aanbieding 140 liter rest   € 4,03

/inworp 240 liter rest   € 6,90  

 140 liter GFT   € 0,00

 240 liter GFT   € 0,00

Tabel 2: Tarieven per aanbieding of inworp per jaar

   Tarief 2017

Gemiddelde 30 liter rest   € 45,58 

jaarlijkse 140 liter rest   € 28,21

kosten per 240 liter rest   € 62,10

inzamelmiddel 140 liter GFT   € 0,00

 240 liter GFT   € 0,00

Vaste kosten  

(basisbedrag per hh)   € 199,92

Tabel 3: Vast bedrag en gemiddelde jaarlijkse kosten per inzamelmiddel
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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. 

Door de invoering van diftar is de hoeveelheid fijn rest-
afval in Enschede in het afgelopen jaar fors afgenomen 
en ligt het iets onder het landelijk gemiddelde. Deze 
daling van 40% is een mooi resultaat en de doelstelling 
van 175 kg fijn restafval per inwoner in 2018 is hiermee 
ruim behaald.

Deelstroom 2: grof restafval

Grof restafval is restafval dat inwoners naar één van de 
drie afvalbrengpunten kunnen brengen of restafval dat 
door Twente Milieu, op afspraak, aan huis wordt opge-
haald. Grof restafval wordt ingezameld als samenge-
stelde stroom. Vervolgens sorteert Twence de stroom 
in goeddeels herbruikbare materialen. Het gedeelte, 
dat niet kan worden nagescheiden, wordt verbrand. 

Door	de	afschaffing	van	het	stortquotum	is	de	hoeveel-
heid grof restafval fors gedaald. De ingezamelde hoe-
veelheid grof restafval in de gemeente Enschede ligt 
inmiddels duidelijk onder het landelijk gemiddelde van 
27 kg per inwoner.

Deelstroom 3: GFT

GFT bestaat uit twee fracties: etensresten en tuinaf-
val. Het wordt tweewekelijks ingezameld met mini-
containers. GFT is een sterk seizoensgebonden fractie. 
Tuinafval wordt immers met name in de lente en herfst 
veel aangeboden.

GFT wordt sinds 2013 voor de sorteeranalyses onder-
scheiden in twee fracties: etensresten en tuinafval. 
Momenteel is nog bijna een kwart van het restafval 
(24%) GFT-afval dat gescheiden kan worden aangebo-
den. De T- component (tuinafval) is opgenomen onder 
de deelstroom grof tuinafval, verderop in deze rappor-
tage.

De hoeveelheid ingezameld GFT per inwoner is door 
de invoering van diftar gestegen. Voor GFT betalen 
huishoudens geen extra kosten als zij de container 
aanbieden. 

Ingezameld grof restafval

Deelstroom 4: grof tuinafval

In het snoeiseizoen wordt schoon takhout apart ge-
houden. Dat vormt 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 de tabel is weergegeven hoeveel 
grof tuinafval er nog in het restafval zit. Dat bedroeg in 
2017 niet meer dan 1,5% van het restafval. Vanaf 2013 is 
deze component van het restafval specifiek gesorteerd 
bij de sorteeranalyses. 

De hoeveelheid grof tuinafval steeg in 2017 nog licht 
van 29 kg naar 31 kg per inwoner. Dit kan worden ver-
klaard uit het feit dat in 2016 is besloten dat grof tuin-
afval op het afvalbrengpunt gratis kan worden gestort. 

In vergelijking met landelijke resultaten (27 kg) ligt de 
gemiddelde hoeveelheid per inwoner voor het eerst 
hoger in Enschede.

Deelstroom 5: papier

In de gemeenten die zijn aangesloten bij Twente Mi-
lieu, wordt papier vierwekelijks aan huis opgehaald. 
Sommige gemeenten maken daarbij gebruik van 
vrijwilligers. Zij gebruiken geen inzamelmiddel (wel 
pakketten/kartondozen) en werken vaak samen met 
Twente Milieu. Laagbouwwoningen in Enschede heb-
ben de beschikking over een eigen papiercontainer. 
Hoogbouwbewoners hebben geen eigen container en 
bieden hun papier los aan in dozen, aan de straat of 
brengen deze naar milieupleintjes of verzamelcontai-
ners in de buurt. 
Traditioneel daalt de hoeveelheid papier jaarlijks als 
gevolg van de digitalisering. Toch is in Enschede een 
stijging in de hoeveelheid ingezameld papier waar-
neembaar. Opvallend is dat de hoeveelheid papier dat 
aan huis wordt ingezameld nagenoeg gelijk is geble-
ven. De hoeveelheid papier dat naar verzamelcontai-
ners (via met name de milieupleinen) wordt gebracht, 
is verdubbeld.

Hoeveelheid grof tuinafval per inwoner
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Hoeveelheid fijn restafval per inwoner

jaar ton kg/inw.

2015  4.625  29

2016  3.704  23

2017  2.565  16

jaar ton kg/inw.

2015  33.760  213

2016  32.770  207

2017  19.806  125

Ingezameld fijn restafval

jaar ton kg/inw.  restafval%

2015  11.745  74 20,0

2016  11.933  75 24,0

2017  15.061  95 27,4

jaar ton kg/inw.  restafval%

2015  3.861  24 4,6

2016  4.579  29 5,2

2017  4.903  31 1,5

Gescheiden ingezameld grof tuinafval ongesch.

jaar ton kg/inw.  restafval%

2015  7.466  47 8,0

2016  7.555  48 9,0

2017  8.041  51 5,5

Gescheiden ingezameld papier/karton ongesch.

Hoeveelheid ingezameld papier per inwoner 
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Deelstroom 6: glas

Glas wordt in de zeven gemeenten, die aangesloten 
zijn bij Twente Milieu, gescheiden ingezameld. Dat ge-
beurt met glascontainers bij milieupleintjes, veelal bij 
supermarkten. Glascontainers zijn uitsluitend bedoeld 
voor verpakkingsglas en niet voor ruiten, spiegels en 
keramiek. Dat materiaal is anders van samenstelling 
en verstoort het recyclingproces van verpakkingsglas. 
Ruiten, spiegels en keramiek kunnen gescheiden wor-
den aangeleverd bij de afvalbrengpunten. 

Uit analyse van beschikbare gegevens blijkt dat lande-
lijk de hoeveelheid verpakkingsglas enigszins schom-
melt, maar door de jaren heen redelijk stabiel blijft. In 
Enschede is sinds 2014 een stijging te zien, van 14 kg 
in 2014 naar 16 kg per inwoner in 2016. Ook in 2017 
is weer meer glas ingezameld. De hoeveelheid glas is 
met 20% gestegen. Uit de analyses blijkt dat 4% van 
het restafval uit glas bestaat dat nog gescheiden kan 
worden.

Deelstroom 7: verpakkingen

Alle ingezamelde verpakkingen worden in sorteerin-
stallatie(s) naar soort onderscheiden en gescheiden in 
diverse (mono) stromen. Dit resulteert in diverse her-
bruikbare fracties die na verdere opwerking geschikt 
zijn gemaakt voor recycling. 

In Enschede is al in 2015 de vierwekelijkse huis aan 
huisinzameling van verpakkingen ingevoerd. Hiervoor 
wordt nog steeds gebruik gemaakt van de overal gratis 
verkrijgbare verpakkingenzak. Daarnaast zijn er extra 
verzamelcontainers geplaatst, mede voor de hoog-
bouwwoningen. 
De hoeveelheid ingezamelde verpakkingen is in Ensche-
de met de invoering van diftar fors gestegen met 113%. 

De succesvolle stijging van de aangeboden hoeveel-
heid verpakkingenafval was niet voorzien en leidde 
op veel plekken (vooral bij hoogbouw) tot het foutief 
aanbieden van dit afval. Dit had een groot effect op de 
beleving van de openbare ruimte. 
Sinds juli 2017 zijn diverse maatregelen ingezet om 
bijplaatsingen van verpakkingsafval tegen te gaan:
•	 Er staan nu zo’n 250 verpakkingencontainers in de 

stad (een container per 300 huishoudens) waarmee 
we voldoende dekking hebben voor de hoeveelheid 
verpakkingsafval. 

•	 Er	is	extra	inzet	op	de	inzameling	van	verpakkingen.
•	 Bij	hoogbouw	is	het	haalsysteem	gewijzigd	naar	een	

24/7 brengsysteem.
•	 Er	is	extra	communicatie	ingezet	met	een	verpak-

kingencampagne. 

De hoeveelheid ingezamelde verpakkingen is in En-
schede met de invoering van diftar met 113% fors ge-
stegen. De analyses wijzen uit dat nog 8% van het res-
tafval uit verpakkingen bestaat.

Deelstroom 8: textiel 

De hoeveelheid ingezameld textiel nam ligt af in 2017 
en bedraagt 3,5 kg per inwoner. Dat is net iets minder 
dan het landelijk gemiddelde van 4 kg per inwoner. 
Textiel blijft daarmee een interessante stroom om 
eventueel extra op in te zetten, zowel qua voorzienin-
gen als communicatie. 

Twente Milieu zamelt in een aantal gemeenten textiel 
in. Soms voert een andere partij de inzameling uit. 
Gemeenten wijzen via het Uitvoeringsbesluit partijen 
aan die textiel mogen inzamelen binnen de gemeente. 

De inzameling gebeurt huis aan huis en/of via verza-
melcontainers die verspreid door de stad staan. Twen-
te Milieu ledigt in Enschede de verzamelcontainers 
ten behoeve van de Twentse Textielcirkel. De inza-
melingen met zakken aan huis wordt uitgevoerd door 
(charitatieve) instellingen. 

Op de afvalbrengpunten van Twente Milieu staan al-
tijd containers voor textiel. Daarin kunnen bezoekers 
het textiel gratis deponeren. 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 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 
afgezet. Ook Enschede is deelnemer aan de Twentse 
Textielcirkel. 

Deelstroom 9: AEEA

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten 
(AEEA) worden gescheiden ingezameld op de afval-
brengpunten van Twente Milieu. Daarnaast bieden di-
verse gemeenten de mogelijkheid om op afroep AEEA 
te laten ophalen. Ook bieden veel winkels de mogelijk-
heid om oude apparaten in te leveren. Dit gaat buiten 
de gemeentelijke inzameling om en is niet meegeteld.

AEEA bevatten veel waardevolle grondstoffen, zoals 
edelmetalen, en worden in samenwerking met het lan-
delijk actieve Wecycle voor hergebruik ingezameld en 
verwerkt. De inzameling van AEEA vindt in Enschede 
met name op de afvalbrengpunten plaats en bedraagt 
al jaren op rij circa 3 kg per inwoner. 

Hoeveelheid ingezameld glas per inwoner
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jaar ton kg/inw.  restafval%

2015  2.455  15 5,0

2016  2.563  16 5,0

2017  3.075  19 3,9

Gescheiden ingezameld glas ongesch.

Hoeveelheid ingezamelde verpakkingen per inwoner
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jaar ton kg/inw.  restafval%

2015  1.671  10,5 12,0

2016  2.365  14,9 11,0

2017  5.037  31,9 8,5

Gescheiden ingezameld 
verpakkingsmateriaal ongesch.

jaar ton kg/inw.  restafval%

2015 438 2,8 5,0

2016 692 4,4 4,0

2017 553 3,5 4,7

Gescheiden ingezameld textiel ongesch.

Hoeveelheid ingezameld textiel per inwoner
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In Enschede is de gemiddelde hoeveelheid ingezameld 
AEEA lager dan het landelijk gemiddelde en het is in 
2017 licht gedaald. AEEA vormt dan ook een relatief 
kleine afvalfractie die niet dagelijks door alle huishou-
dens afgedankt wordt via het restafval. Een deel (om-
vang onbekend) van al het AEEA dat als afval vrijkomt 
gaat als retourstroom mee met de leveranciers van der-
gelijke 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 belastend 
voor het milieu. 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 inwoner, inzamelaar of 
verwerker. KCA wordt door Twente Milieu ingezameld 
op de afvalbrengpunten en in sommige gemeenten op 
afroep aan huis opgehaald. Daarnaast bieden sommige 
apotheken de gelegenheid om KCA, met name oude of 
overbodige medicijnen, in te leveren. Dit KCA wordt 
vervolgens naar Twente Milieu gebracht of bij de apo-
theken opgehaald.

De hoeveelheid KCA dat wordt ingezameld is relatief 
klein in omvang maar, door de aard van het afval, een 
belangrijke deelstroom. In Enschede is de ingezamelde 
hoeveelheid KCA (nagenoeg 1 kg per inwoner) verge-
lijkbaar met het landelijk gemiddelde. 

Overige (grove) deelstromen

Op de drie afvalbrengpunten worden verschillende 
deelstromen gescheiden ingezameld. Daarbij vormen 
hout, puin, metalen en asbest de belangrijkste frac-
ties. Wat opvalt in de cijfers van 2017 is dat de hoe-
veelheden van drie van de vier fracties aanzienlijk zijn 
gedaald.	 Aannemelijk	 is	 dat	 de	 afschaffing	 van	 het	
stortquotum en de invoering van diftar hierop invloed 
hebben gehad. 

Hoeveelheid ingezameld KCA per inwoner
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jaar ton kg/inw.  restafval%

2015  173  1,1 0,0

2016  149  0,9 0,0

2017  111  0,7 -

Gescheiden ingezameld KCA ongesch.

Overige grove deelstromen (ton)  

 2015 2016 2017

Hout 3.247 3.605 2.200

Puin	 1.202	 1.397	 555

Metalen 396 412 250

Asbest 98 99 95
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Resultaat afvalscheiding 2017

jaar ton kg/inw.  restafval%

2015 413 2,6 1,0

2016 458 2,9 1,0

2017 343 2,2 1,4

Gescheiden ingezameld AEEA ongesch.

Hoeveelheid ingezameld AEEA per inwoner
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iNTErGEmEENTElijkE VErGElijkiNG 

Scheidingsresultaat
Op basis van de bij Twente Milieu bekende gegevens 
is globaal een scheidingsresultaat opgemaakt voor de 
zeven aandeelhoudende gemeenten. De deelstromen 
fijn en grof huishoudelijk restafval worden gezien als 
‘ongescheiden’.	De	overige	stromen	zijn	de	gescheiden	
stromen in kg per inwoner.

De grove deelstromen zijn apart weergegeven in de 
grafiek omdat hiervan een deel wordt nagescheiden 
en een deel alsnog wordt verbrand. De meeste grove 
afvalstromen zijn meegenomen voor zover deze via de 
gemeentelijke afvalinzameling verlopen. 

Zoals beschreven in de inleiding, hebben de gemeen-
ten in de regio Twente zich ten doel gesteld om in 2030 
nog slechts 50 kg fijn restafval per inwoner per jaar te 
hebben. Uit de grafiek blijkt dat er gemiddeld geno-
men nog 153 kg per inwoner per jaar (fijn 132 + grof 21) 
aan ongescheiden afval ontstaat en dat in totaal 70% 
inmiddels wordt gescheiden. Dit is de in de grafiek ge-
noemde 351 kg. 
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Restafval per inwoner per gemeente

Verpakkingen 
De gemeenten Borne, Losser, Oldenzaal, Hengelo en 
Hof van Twente werken inmiddels met de minicontai-
ner voor de inzameling van verpakkingen. In Enschede 
worden verpakkingen met zakken ingezameld en in  
Almelo wordt met verzamelcontainers gewerkt. 

De gemiddeld ingezamelde hoeveelheid verpakkingen 
is gestegen naar 35 kg per inwoner per jaar. Naast de 
minicontainers is ook van betekenis of er sprake is van 
een diftar-systeem in de gemeente. Deze maatregel 
geeft een flinke impuls aan de gescheiden inzameling 
van verpakkingen. 

Glas
De grafiek laat zien hoeveel verpakkingsglas is inge-
zameld per inwoner van de diverse gemeenten. Het 
gemiddelde is toegenomen, namelijk een stijging met 
2 kg naar 23 kg per inwoner. Duidelijk is dat onderling 
het beeld nogal fluctueert; bij Enschede en Almelo is de 
hoeveelheid glas beduidend minder. In alle gemeenten 

wordt het glas ingezameld bij verzamelcontainers op 
centrale locaties, regulier gesitueerd bij winkelcentra. 

Textiel 
Het textiel wordt in de meeste gemeenten ingezameld 
via geplaatste verzamelcontainers. Soms is er een aan-
vullend haalsysteem met speciale textielzakken door 
(lokale) organisaties. Het overzicht van ingezameld 
textiel is niet volledig, vanwege het ontbreken van de 
inzamelresultaten van sommige gemeenten. Met die 
kanttekening bedraagt de gemiddelde hoeveelheid 
ingezameld textiel 5 kg per inwoner per jaar. De ge-
meente Oldenzaal zamelt, met 10 kg textiel per inwo-
ner per jaar, ruim meer in dan het gemiddelde. In Hof 
van Twente is de hoeveelheid ingezameld textiel lager 
dan het gemiddelde. Van Almelo zijn geen resultaten 
bekend. 

Deelstromen

Restafval
•	 Gemiddelde	hoeveelheid	fijn	restafval	is	gedaald	

naar 132 kg per inwoner per jaar.
•	 Uit	het	overzicht	blijkt	dat	Hof	van	Twente	en	

Oldenzaal een flinke slag hebben gemaakt en nu 
onder de 100 kg per inwoner per jaar uitkomen.

•	 Duidelijk	is	ook	de	daling	bij	Enschede,	in	2016	nog	
boven de 200 kg, inmiddels onder het gemiddelde 
uitkomend op 125 kg per inwoner. 

•	 In	alle	gemeenten	is	de	hoeveelheid	restafval	
afgenomen in vergelijking met 2016. 

GFT
De hoeveelheid GFT per inwoner per jaar bedraagt 
gemiddeld over de zeven gemeenten genomen 120 kg. 
Dat is 10 kg meer dan in 2016 het geval was. De on-
derlinge verschillen zijn aanzienlijk. Dat is met name 
zichtbaar bij de stedelijke gemeenten Hengelo en  
Enschede (Almelo in mindere mate) tegenover de 
meer landelijke gemeenten. Daarnaast is ook essenti-

eel of er voor het GFT-afval een tarief wordt gevraagd 
bij het aanbieden van de GFT-containers. Dat verklaart 
mede de positie van Hengelo hierin, waar wel een  
tarief van toepassing is. 

Papier 
Gemiddeld over de zeven gemeenten wordt per inwo-
ner 62 kg papier per jaar ingezameld. De onderlinge 
verschillen zijn zichtbaar groot. Opvallend is de rela-
tief geringe hoeveelheid bij de twee gemeenten die 
een minicontainer voor oud papier hebben ingevoerd, 
respectievelijk Enschede 51 kg en Almelo 40 kg. Dit 
wordt mogelijk verklaard door het feit dat met de 
minicontainer alleen papier uit huishoudens wordt 
ingezameld. Andere gemeenten werken met een haal-
systeem zonder gemeentelijk inzamelmiddel (dozen 
of pakketten oud papier worden ingezameld door 
vrijwilligers van organisaties, soms ook met behulp 
van verzamelcontainers). Hierbij kan Twente Milieu 
de inzamelwagen leveren, 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 2017. 
Met 2013 als startjaar onstaat zo een meerjarig beeld 
over de periode waarin de ambitie van een afvalloos 
Twente als nieuw afvalbeleid door alle gemeenten is 
ingezet. 

Uit de grafiek blijkt dat vanaf 2014 de gewenste trend 
is ingezet: de hoeveelheid restafval daalt en de hoe-
veelheid gescheiden afval stijgt. Na een daling van 6% 
in 2015 werd over 2016 een scherpere daling met 9% 
bereikt, terwijl over 2017 de daling op maar liefst 28% 
uitkwam. Dit had als voornaamste reden dat nu ook in 
de gemeenten Oldenzaal, Enschede en Hof van Twente  
het diftar-systeem is ingevoerd. Om in 2020 de doel-
stelling van maximaal 100 kg restafval per inwoner 
te behalen is een vermindering van restafval van 
gemiddeld 8% per jaar noodzakelijk. Dit komt over-
een met ruim 30 kg minder restafval in drie jaar tijd.  

De belangrijkste resultaten die zichtbaar zijn in de  
grafiek en de beoogde resultaten die daarmee samen-
hangen: 
•	 in	de	periode	2017	is	een	vermindering	van	28%	

voor het restafval behaald, tegenover 9% afname 
in het het jaar 2016;

•	 om	tot	maximaal	100	kg	restafval	per	inwoner	in	
2020 te komen, is in de komende drie jaar gemid-
deld een afname van 8% per jaar noodzakelijk, dat 
is 10 kg per inwoner per jaar minder;

•	 het	totaal	aan	restafval	zal	in	drie	jaar	tijd	nog	met	
ruim 13.000 ton moeten dalen, om in 2020 op de 
doelstelling van maximaal 100 kg restafval per 
inwoner uit te kunnen komen;

•	 bij de fractie verpakkingen is een fraaie omhoog 
gaande curve te zien en het heeft qua omvang die 
van de glasfractie inmiddels duidelijk overschreden;

•	 de	overige	gescheiden	fracties	zijn	stabiel	of	stij-
gen licht;

•	 de	hoeveelheid	grof	afval	blijft	gemiddeld	gezien	
lichtelijk dalen. 
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