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Voorwoord

Voorwoord 

Ook dit jaar presenteert Twente Milieu u graag welke resultaten we 

samen hebben behaald in uw gemeente. Op afvalgebied zijn we nog 

steeds op weg naar de regionale doelstelling van 50 kg restafval per 

inwoner per jaar in 2030. Een doel dat steeds dichterbij komt en 

waar alle gemeenten op hun eigen manier naartoe werken, met 

maatregelen die passen bij de gemeente. Op dat gebied waren er in 

2019 ook weer volop ontwikkelingen: de voorbereidingen voor de 

invoering van diftar in Borne, de overname van de afvalinzameling 

in Haaksbergen, de voorbereidingen voor de vierwekelijkse 

inzameling van restafval in Oldenzaal en de beleidsvoorstellen 

rondom extra maatregelen in Enschede. Alle genomen besluiten zijn 

in lijn met de scenario’s uit Afvalloos Twente en passen binnen de 

dienstverlening van Twente Milieu. 

De belangrijkste graadmeter om te zien waar we staan op het 

gebied van afval is de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar. Als 

we kijken naar de gezamenlijke hoeveelheid restafval van de 

aandeelhoudende gemeenten dan komen we in 2019 uit op 131 kg 

restafval per inwoner per jaar. De daling die enkele jaren geleden is 

ingezet, zet nog steeds door. 

Nieuw in deze rapportage is dat we de bedrijfsresultaten  

vergelijken met landelijke inzamelaars door inzicht te geven in onze 

benchmarkresultaten. Ook presenteren we ons tweejaarlijkse 

klanttevredenheidsonderzoek, waarin onze inwoners de 

dienstverlening van Twente Milieu beoordelen met een 7,6. Dit zijn 

cijfers waar we trots op mogen zijn en die ons helpen om de 

kwaliteit van onze dienstverlening continu te verbeteren. 

Charles Vinke 
Directeur-bestuurder
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1. Conclusies en vooruitblik

Ontwikkeling afvalstromen

Concreet betekent dit dat het aantal gemiddelde kilo’s restafval nog steeds afneemt. Ten 

opzichte van 2018 is er gemiddeld 6 kilo minder restafval ingezameld per huishouden (van 

124 naar 118 kg). De inzameling van glas is gelijk gebleven en bij verpakkingen zien we een 

toename van ruim 4 kg per inwoner per jaar. 

Ambitie 

De doelstelling voor een afvalloos Twente blijft een belangrijke ambitie. We zijn op de 

goede weg met de dalende hoeveelheid restafval, maar er moet nog wel wat gebeuren 

om op 50 kg restafval per jaar uit te komen in 2030. In 2014 was er nog 216 kg restafval 

per inwoner. Inmiddels is dat 118 kg per inwoner. Van 2017 naar 2018 was er een afname 

van slechts 1 kg zichtbaar. De gemeenteraad besloot in november 2019 om akkoord te 

gaan met de inzameling van GFE bij hoogbouw. Daarnaast krijgen inwoners van Enschede 

komend jaar een verpakkingencontainer aangeboden en kunnen zij zelf kiezen welke 

containers (afvalsoort en grootte) zij aan huis willen en welke afvalsoorten zij liever 

wegbrengen. De verwachting is dat met deze wijzigingen een goede stap wordt gezet naar 

een nog beter scheidingsresultaat, op naar 2030!

Illegale bijplaatsingen 

Na de invoering van diftar zijn er 11 maatregelen voorgelegd aan de gemeenteraad om 

illegale bijplaatsingen tegen te gaan. Van deze voorgestelde maatregelen werden er drie 

ingevoerd. Op 18 december 2017 stemde de raad in met de volgende maatregelen: 

1.  Stortquotum 75 kg per huishouden

2.  Verlagen voorrijdtarief naar € 20,- per aanbieding

3.  Toegankelijk maken van alle ondergrondse restafvalcontainers voor restafval voor 

 alle huishoudens

Het effect van diftar is in 2019 nog steeds zichtbaar. De inwoners 

van Enschede scheiden steeds beter hun afval. Het positieve effect 

heeft sinds de invoering nog steeds een stijgende lijn. Met de 

beleidswijzigingen die per 1 januari 2021 worden doorgevoerd wordt 

verwacht dat we deze positieve ontwikkeling kunnen blijven 

vasthouden. 

Na de invoering 

van diftar zijn er 

11 maatregelen 

voorgelegd aan 

de gemeenteraad 

om illegale 

bijplaatsingen tegen 

te gaan.

Conclusies en 
vooruitblik
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Algemene inleiding

Op 30 september 2019 is besloten deze maatregelen voort te blijven zetten. Alle 

ondergrondse restafvalcontainers zijn sinds 1 januari 2020 toegankelijk voor ieder 

huishouden met een milieupas. Hiernaast is besloten om de extra inzet vanuit handhaving 

(2 fte) structureel te maken en gaan we starten met een pilot met cameratoezicht. Deze 

pilot wordt ingezet gedurende één jaar bij drie locaties met verzamelcontainers waar veel 

bijplaatsingen voorkomen (zogeheten hotspots).

Tevens worden er op overige hotspots gedragsstimulerende maatregelen toegepast om 

bijplaatsingen terug te dringen. Een voorbeeld hiervan zijn de containercoats.

Vooruitblik

Komend jaar gaan we samen hard aan de slag met de voorbereidingen van de 

eerdergenoemde maatregelen: GFE-inzameling bij hoogbouw en het keuzemodel bij 

laagbouw. Per 1 januari 2021 start de inzameling van GFE bij hoogbouw, is in Enschede de 

verpakkingencontainer geïntroduceerd en heeft ieder laagbouwhuishouden de gewenste 

containers aan huis. Een grote, uitdagende klus! De maatregelen leveren naar verwachting 

een bijdrage in de afname van het aantal kilo’s restafval. 
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2. Algemene inleiding 

Landelijk Afvalbeheer Plan 3 (2017-2029) als instrument voor de 

circulaire economie

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 

in te zamelen. Het afval wordt in Enschede in diverse deelstromen ingezameld. Daarbij 

worden verschillende inzamelmiddelen gebruikt, waaronder een minicontainer voor de 

inzameling van verpakkingen bij laagbouwwoningen. Het beleid is gestoeld op de landelijke 

en regionale plannen en programma’s die allemaal zijn gericht op het realiseren van een 

circulaire economie zoals opgenomen in het Landelijk Afvalbeheer Plan 3 (LAP3). 

Nederland hecht grote waarde aan de overgang naar een circulaire economie. Dit biedt 

economische kansen voor Nederland, maakt Nederland minder afhankelijk van de import 

van schaarse grondstoffen en draagt bij aan een schoner milieu. Deze paragraaf gaat 

over de verbinding van LAP3 met het beleid voor de circulaire economie. In het LAP3 

zijn sectorplannen opgenomen waarin onder meer staat welke minimumstandaard van 

verwerking er geldt voor huishoudelijk afval. In bijgaand kader is het LAP3 wensbeeld voor 

deze afvalstroom vermeld. Aan de VANG doelstelling voor 2020 wordt gerefereerd in deze 

jaarrapportage. Daarnaast geldt de bovenstaande regionale doelstelling voor 2030. 

Wat is de circulaire economie?

In een circulaire economie worden zo min mogelijk primaire grondstoffen gebruikt en 

primaire grondstoffen (voor zover er nieuwe nodig zijn) op duurzame wijze gewonnen. 

Verdere aantasting van de sociale en fysieke leefomgeving en de gezondheid wordt 

voorkomen. Producten en materialen worden zo ontworpen dat ze kunnen worden 

hergebruikt met zo min mogelijk waardeverlies en zonder schade voor het milieu.

De overgang van een lineaire naar een circulaire economie vergt een systeemverandering 

of transitie. Een ander ontwerp of proces (zoals 3D-printing), producten die te repareren of 

herstellen zijn, recycling en anders denken over producten (bijvoorbeeld delen) zijn 

Nederland hecht 

grote waarde aan de 

overgang naar een 

circulaire economie 

waarin zo min 

mogelijk primaire 

grondstoffen worden 

gebruikt en primaire 

grondstoffen op 

duurzame wijze 

worden gewonnen.

Wensbeeld

Het wensbeeld is dat de hoeveelheid restafval van een gemiddelde Nederlander in 2025 

is afgenomen tot maximaal 30 kg per jaar. Deze ontwikkeling voor huishoudelijk restafval 

is vastgelegd in het Publiek Kader Huishoudelijk afval 2025. Daarvoor moet huishoudelijk 

afval beter worden gescheiden. De ambitie is om te komen tot 75% afvalscheiding in 2020 

en om uiteindelijk richting 100% te gaan. In het uitvoeringsprogramma VANG huishoudelijk 

afval is verder uitgewerkt hoe deze doelstelling wordt bereikt. Dit programma bestaat uit 

4 actielijnen met daaronder een breed scala aan activiteiten waarop wordt ingezet. Hierbij 

wordt zowel gekeken naar preventie als naar afvalscheiding en recycling, naar grof en fijn 

huishoudelijk afval en naar bron- en nascheiding. Een logisch gevolg van dit beleid is dat de 

hoeveelheid Nederlands restafval in verbrandingsinstallaties zal minimaliseren.

onderdelen van zo’n verandering. De prioritering volgens de R-en1 is een vuistregel om 

te bepalen hoe grondstoffen hoogwaardig in de kringloop kunnen worden gehouden 

(uitzonderingen daargelaten). 

Wat kan een circulaire economie Nederland opleveren?

Leeswijzer 
In deze jaarrapportage over 2019 zijn de resultaten en ontwikkelingen voor de gemeente 

in kaart gebracht, in het licht van de hiervoor beschreven plannen en programma’s rondom 

de circulaire economie. De jaarrapportage heeft betrekking op de afvalinzameling en geeft 

inzicht in inzamelresultaten per deelstroom in de gemeente. Daarnaast is een onderlinge 

vergelijking tussen gemeenten opgenomen. 

Twente Milieu heeft niet altijd goed zicht op ingezamelde hoeveelheden van deelstromen 

die worden ingezameld bij en door supermarkten, kringloopbedrijven of charitatieve 

instellingen. Deze deelstromen zijn voor zover bekend meegenomen in de resultaten. 

In de regel hebben de overzichten van de ingezamelde hoeveelheden betrekking op de 

activiteiten van Twente Milieu. 

In de grafieken in deze rapportage worden de ingezamelde hoeveelheden steeds vergeleken 

over periode van drie jaar. Op die manier worden ook trends zichtbaar. Informatie over de 

ingezamelde hoeveelheden van specifieke deelstromen is (indien niet aanwezig bij Twente 

Milieu) opgevraagd bij de desbetreffende gemeente. Op deze wijze wordt een zo volledig 

mogelijk beeld gegeven over 2019.

Met deze jaarrapportage kan worden beoordeeld in hoeverre de gevolgde koers ook de 

gewenste koers is, namelijk minder restafval en meer en betere afvalscheiding. Daarmee 

kan deze rapportage ook worden gebruikt voor evaluatie van het afvalstoffenbeleid per 

gemeente en voor een onderling vergelijk van de resultaten van deelnemende gemeenten. 

1)   Re-think>Reduce>Re-design<Re-use>Repair>Recycle>Recover>Disposal (website planbureau  

Leefomgeving)

Bron TNO
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3. Gemeente Enschede

Demografie 

De regio Twente bestaat uit 14 gemeenten en telt gezamenlijk ongeveer 626.000 

inwoners. De aandeelhoudende gemeenten van Twente Milieu hebben gezamenlijk 

449.407 inwoners. Dit betekent dat Twente Milieu in 2019 bij ruim 70% van de inwoners 

van Twente het afval inzamelde. De stedelijke gemeenten Enschede, Almelo en Hengelo 

zijn met circa een kwart van het woningbestand de gemeenten met de meeste hoogbouw.

De meeste inwoners zijn tussen de 25 en 65 jaar oud. Dit zijn er ruim 80.000. In Enschede 

wonen daarnaast ruim 48.500 inwoners die jonger zijn dan 25 en ruim 28.000 inwoners 

zijn 65+.

 

Afvalbeleid

Doelstelling

Enschede onderschrijft de regionale ambitie van een afvalloos Twente in 2030. Dit is de 

ambitie om in 2030 niet meer dan 50 kg restafval per inwoner per jaar over te houden.

Terugblik en vooruitblik

Een belangrijke maatregel om deze doelstelling te realiseren was de invoering van 

diftar op 1 januari 2017. Diftar is in Enschede ingevoerd op basis van volume/frequentie. 

Inwoners betalen daarbij per keer voor het aanbieden van hun restafvalcontainer of voor 

het gebruik van de ondergrondse verzamelcontainer voor restafval. De oorspronkelijk 

geschetste belangrijke vervolgstap was de invoering van omgekeerd inzamelen op  

1 januari 2019. Op 12 maart 2018 behandelde de gemeenteraad van Enschede de nota 

‘Evaluatie diftar - resultaten na 1 jaar’. In deze nota is het advies opgenomen om eerst 

de negatieve neveneffecten van afvalinzameling (bijplaatsingen) op te lossen en een 

haalbaarheidsonderzoek keuzemodel uit te voeren, voordat omgekeerd inzamelen wordt 

geïntroduceerd. De oorspronkelijke invoerdatum is daarom uitgesteld.

Keuzemodel

In 2019 startte het onderzoek naar de haalbaarheid van een keuzemodel, waarbij 

(laagbouw)huishoudens hun eigen inzamelmiddelen kunnen kiezen. Huishoudens 

kiezen dan welke afvalsoorten aan huis worden opgehaald met minicontainers (papier, 

verpakkingen, gft- en/of restafval) en welke afvalsoorten zij willen wegbrengen naar een 

verzamelcontainer (verpakkingen, papier en/of restafval). Ook kunnen huishoudens zelf 

bepalen in welk formaat zij de minicontainers willen: 140 ltr of 240 ltr.  

Twente Milieu heeft in 2019 acht aandeelhoudende gemeenten, 

waaronder de gemeente Enschede. Met ruim 158.000 inwoners en 

ruim 78.000 huishoudens is Enschede de grootste stad van 

Overijssel en naar inwoneraantal de dertiende gemeente van 

Nederland.

Enschede 

onderschrijft de 

regionale ambitie om 

in 2030 niet  

meer dan 50 kg 

restafval per 

inwoner per jaar 

over te houden.

Gemeente Enschede 
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Jaar van toetreding

Almelo 1997 

Borne 2014

Enschede 1997

Haaksbergen 2018

Hengelo 1997

Hof van Twente 2001

Losser 2006

Oldenzaal 1997

Inwoners Huishoudens

Almelo 72.849 32.679

Borne 23.210 9.657

Enschede 158.986 78.627

Haaksbergen 24.277 10.197

Hengelo 80.683 37.689

Hof van Twente 34.940 14.854

Losser 22.622 9.335

Oldenzaal 31.840 13.955

Totaal 449.481 206.328

Aandeelhoudende gemeenten en hun profiel

De verpakkingencontainer vervangt hierbij in de basis de doorzichtige plastic zakken voor 

de huis-aan-huis inzameling van verpakkingen. Alleen de huishoudens die ervoor kiezen 

de verpakkingen weg te brengen naar een verzamelcontainer krijgen een voucher om nog 

gratis een aantal rollen verpakkingenzakken op te halen.

In november 2019 besloot de gemeenteraad dit keuzemodel in te voeren. In 2020 wordt 

dit verder voorbereid en in 2021 is het keuzemodel operationeel.

Gfe-inzameling bij hoogbouw

In 2019 besloot de gemeenteraad eveneens om de inzameling van etensresten bij 

hoogbouw te faciliteren. Dit gaat gebeuren door middel van gfe-verzamelcontainers. 

Dit is een bovengrondse gfe-box met toegangscontrole waar een minicontainer in staat. 

Hier is eerder een succesvolle proef mee gedaan in Enschede-Zuid. In 2020 worden 

deze containers geplaatst bij iedere hoogbouwlocatie. Uiterlijk in 2021 kan iedere 

hoogbouwbewoner gebruik maken van deze containers.
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4. Afvalinzameling 2019 

Deelstromen

In de tabel op de pagina hiernaast is weergegeven om welke componenten het gaat en 

hoeveel kilogram er in 2019 per onderdeel is ingezameld. In opsomming gaat het om:

• Afvalsoorten die op afroep aan huis worden ingezameld

• Gescheiden stromen van de verzamelcontainers

• Grof afval gebracht naar de drie afvalbrengpunten (Zuid, Oost en West)

Inzameling op afroep 

Voor de incidentele inzameling van grof afval aan huis wordt een voorrijtarief gehanteerd. 

Het tarief voor 2019 bedraag €20,- per rit. Daarbovenop betalen huishoudens een vast 

tarief voor de verwerking van het ingezamelde afval van €1,50 per 10 kg. In 2017 werd nog 

een voorrijtarief van €45,- per rit gehanteerd. Door de verlaging van dit tarief in 2018 is 

het aantal huishoudens dat hiervan gebruik maakt toegenomen. Voor 2019 is het tarief 

ongewijzigd ten opzichte van 2018.

Aantal inzamelingen op afroep

Afval wegbrengen naar een afvalbrengpunt

Inwoners kunnen op eigen gelegenheid hun afval wegbrengen naar de drie 

afvalbrengpunten in Enschede. Een deel van de afvalsoorten kan gratis worden gebracht. 

Voor de andere afvalsoorten geldt een tarief van €1,50 per 10 kilo. In 2019 is een 

stortquotum van 75 kg gehanteerd, dat wil zeggen dat de eerste 75 kg van de betaalde 

afvalsoorten zonder betaling gestort kan worden.

Twente Milieu zamelde in 2019 per inwoner in Enschede 410 kg afval 

in, verdeeld over diverse afvalsoorten.

2018 2019

Grof restafval 910 800

Grof tuinafval 215 246

KCA 30 30

AEEA 0 33

Mini op afroep legen 

2018 2019

Almelo

Inwoner 78.388 81.205

Dagpas 1715 1719

Borne

Inwoner 14.474 15.219

Enschede

Inwoner 109.892 140.146

Dagpas 2.429 2.922

Hengelo

Inwoner 94.789 102.051

Dagpas 1.126 1.029

Hof van Twente

Inwoner 19.696 21.353

Dagpas 1.191 928

Oldenzaal

Inwoner 49.933 57.539

Dagpas 501 1.003

Losser

Betalende bezoekers 11.013 11.631

Totaal KG in kg/inw

Gft 14.912.720 93,8

Fijn restafval 18.775.305 118,1

Grof restafval 2.578.300 16,2

Grof tuinafval 5.807.240 36,5

Papier 7.371.220 46.4

Glas 3.136.535 19,7

Vlakglas 61.360 0,4

Hout (alle klassen) 2.712.620 17,1

Puin 582.700 3,7

Gasbeton - 0,0

Metalen 315.750 2,0

Asbest 65.000 0,4

Dakleer - 0,0

Banden 28.965 0,2

Tapijt 167.620 1,1

Matrassen 138.668 0,9

Gipsafval 67.260 0,4

AEEA 493.280 3,1

KCA 181.609 1,1

Oliën/vetten 8.409 0,1

Verpakkingen 6.910.650 43,5

Kunststof 170.320 1,1

Piepschuim 12.404 0,1

Textiel 698.795 4,4

Totaal 65.196.730 410,10

Overzicht bezoeken inwoners aan afvalbrengpunt  

(eigen milieupas of dagpas entree) 

Deelstromen en inzamelmiddelen gemeente Enschede  

(Peildatum: 31 december 2019)
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Inzamelsysteem

De inzameling van afval en grondstoffen vindt plaats met behulp van inzamelmiddelen 

(zoals minicontainers) en inzamelvoorzieningen (zoals verzamelcontainers). De 

minicontainers worden volgens een vaste frequentie geleegd en zijn verkrijgbaar in de 

standaardformaten van 140 en 240 liter, met uitzondering van de papiercontainer. Deze 

was in 2019 alleen in het formaat van 240 liter verkrijgbaar. 

Met uitzondering van de restafvalcontainers zijn de verzamelcontainers openbaar 

toegankelijk. De verzamelcontainers voor restafval kunnen alleen worden geopend met 

een milieupas. Een deel van de verzamelcontainers is in eigendom van de gemeente, de 

overige inzamelmiddelen worden middels lease door Twente Milieu beschikbaar gesteld 

aan gemeente Enschede.In onderstaand overzicht is weergegeven hoeveel mini- en 

verzamelcontainers en hoeveel actieve milieupassen in 2019 in gebruik waren.

Inzamelmiddelen

Door Twente Milieu zijn de afgelopen jaren diverse locaties opnieuw ontwikkeld, er zijn 

nieuwe milieupleinen gecreëerd en containers zijn ondergronds geplaatst. Inwoners 

van Enschede kunnen afval op verschillende manieren scheiden aan huis door de 

minicontainers en maken daarnaast goed gebruik van de milieupleinen. Met name de 

verzamelcontainer voor verpakkingen wordt veel gebruikt. De ingezamelde hoeveelheid is 

gestegen met 10% ten opzichte van 2018.

in gebruik
31-12-18 

in gebruik 
31-12-19

ledigingen
2019

maximale inzamel
frequentie

gemiddeld aantal 
ledigingen

Fijn restafval 140 ltr 1.657 1.913 12.935 7,23 26

Fijn restafval 240 ltr 48.942 48.811 418.718 8,56 26

Gft 140 ltr 33.624 33.345 396.239 11,82 26

Gft 240 ltr 16.767 17.508 265.991 15,48 26

Papier 140 ltr 115 128 965 7,62 13

Papier 240 ltr 47.742 47.964 387.776 8,08 13

Verpakkingen 240 ltr 16 1 87 5,44 26

Verzamelcontainer restafval 502 493 6.937 n.v.t. n.v.t.

Verzamelcontainer gft 10 10 - n.v.t. n.v.t.

Verzamelcontainer verpak. 270 287 42.365 n.v.t. n.v.t.

Verzamelcontainer glas 81 90 5.408 n.v.t. n.v.t.

Verzamelcontainer papier 90 106 5.606 n.v.t. n.v.t.

Verzamelcontainer textiel 33 33 3.249 n.v.t. n.v.t.

Milieupassen 70.892 71.125

2018
kg per keer

2018 
aantal aanbiedingen

2019
kg per keer

2019 
aantal aanbiedingen

30 ltr restafval 1,8 45,0 1,6 50,5

140 ltr restafval 19,8 7,3 19,7 7,23

240 ltr restafval 34,0 8,8 33,8 8,56

140 ltr gft 17,8 12,0 17,3 11,82

240 ltr gft 30,5 15,5 29,6 15,48

2018 2019 

30 ltr restafval € 0,76 € 0,84

140 ltr restafval € 4,03 € 4,39

240 ltr restafval € 6,90 € 7,52

140 ltr gft - -

240 ltr gft - -

Inzamelmiddel 2018 2019

Gemiddelde jaarlijkse kosten 30 ltr restafval € 34,20 € 42,42

140 ltr restafval € 29,42 € 31,74

240 ltr restafval € 60,72 € 64,37

140 ltr gft - -

240 ltr gft - -

Vaste kosten  

(basisbedrag per huishouden)

€ 202,32 € 202,32

Deelstromen en inzamelmiddelen gemeente Enschede (Peildatum: 31 december 2019) 

Tabel 1: gemiddeld gewicht & aantal aanbiedingen per containertype restafval

Tabel 2: tarieven per aanbieding of inworp per jaar 

Tabel 3: vast bedrag en gemiddelde jaarlijkse kosten per inzamelmiddel
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Samenstelling restafval gemeente Enschede sorteeranalyses 2019 
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Sorteeranalyses

Samenstelling en vergelijking deelstromen 

De tien belangrijkste deelstromen die worden onderscheiden zijn:

 

In de volgende overzichten zijn de ingezamelde hoeveelheden per deelstroom over de 

laatste drie jaar vergeleken. Behalve de tien deelstromen worden nog andere deelstromen 

gescheiden ingezameld op de afvalbrengpunten. Informatie over de hoeveelheden van 

deze stromen staan in de reguliere maandrapportages van Twente Milieu.

Deelstroom 1: fijn restafval

Van de totale hoeveelheid ingezameld fijn restafval wordt circa 75% aan huis ingezameld 

met minicontainers en circa 21% centraal via ondergrondse verzamelcontainers. Het 

restant van 4% wordt op de afvalbrengpunten ingezameld. Het fijn restafval bestaat voor 

een groot deel uit grondstoffen die gescheiden aangeboden hadden kunnen worden, zo 

blijkt uit de sorteeranalyses.

Sinds de invoering van diftar is de totale ingezamelde hoeveelheid restafval met 6% per 

inwoner gedaald. Van 2017 naar 2019 inmiddels een afname van 7 kg per inwoner per jaar. 

Het effect van diftar is nog steeds zichtbaar. 

Fijn restafval

Grof restafval

Groente-, fruit en tuinafval (Gft)

Grof tuinafval

Papier

Glas

Verpakkingen

Textiel

Afgedankte Elektrische en 
Elektronische Apparaten (AEEA)

Klein Chemisch Afval (KCA)

Deelstroom 2: grof restafval

Grof huishoudelijk restafval is het afval dat de inwoners naar de afvalbrengpunten in 

Enschede kunnen brengen. Zij kunnen het ook op afroep, tegen de betaling van € 20,- 

voorrijkosten, door Twente Milieu aan huis laten ophalen. Grof huishoudelijk restafval 

wordt ingezameld als samengestelde stroom, dat vervolgens bij verwerker Twence in 

goeddeels herbruikbare grondstoffen wordt gescheiden. Het gedeelte dat niet op deze 

wijze kan worden gescheiden, wordt verbrand.

In Enschede kunnen inwoners gebruik maken van het ‘gratis’ stortquotum van 75 kg, tot 

deze hoeveelheid worden er geen kosten in rekening gebracht. Boven de 75kg betaalt een 

inwoner €1,50 per 10 kg. De hoeveelheden zijn sinds 2017 stabiel gebleven.
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Deelstroom 3: Groente-, fruit- en tuinafval (Gft)

Gft-afval, groente-, fruit- en tuinafval, wordt tweewekelijks aan huis ingezameld 

met minicontainers. In 2018 is in een proef op kleinschalig niveau ook bij een aantal 

hoogbouwhuishoudens gfe-afval (groente- en fruitafval en etensresten) ingezameld, 

dit heeft in 2019 doorgelopen. Gft-afval bij laagbouw is een sterk seizoensgebonden 

grondstof, omdat de fractie tuinafval met name in de lente en herfst wordt aangeboden. 

Voor het aanbieden van gft-afval betalen huishoudens geen extra kosten. 

Sinds 2017 belandt er minder gft-afval bij het restafval. In 2019 is dit wederom licht 

gedaald. De proef met gfe-afval bij hoogbouw is positief ervaren en de gemeenteraad 

heeft besloten per januari 2021 gfe-afval bij alle hoogbouw in Enschede gescheiden in te 

gaan zamelen. Verwachting hiervan is dat we een beter scheidingsresultaat kunnen laten 

zien over 2020.

Deelstroom 4: grof tuinafval

In het groeiseizoen worden schoon snoeiafval en grof tuinafval zoveel als mogelijk apart 

ingezameld. Het grof tuinafval dat op de afvalbrengpunten wordt ingezameld bestaat uit 

tuinafval van huishoudens en uit gemeentelijk snoeiafval, afkomstig van Stadsdeelbeheer 

en Onderhoud Enschede. Tot 2018 bestonden de weergegeven ingezamelde hoeveelheden 

(29 kg in 2016 en 31 kg in 2017) uit deze twee stromen. In overleg met de gemeente 

Enschede is besloten deze totale hoeveelheid voortaan te splitsen in deze twee stromen, 

op basis van de verdeling 30% huishoudelijk grof tuinafval en 70% gemeentelijk grof 

tuinafval. Het aantal tonnages in onderstaande tabel geeft weer wat door de inwoners is 

ingezameld, dit is 30% van de totale ingeleverde hoeveelheid grof tuinafval.

0

20

40

60

80

100

2018201920182017

kg/inw Enschede Landelijk gem.

Ingezameld gftIngezameld gft per inwoner

ongesch..

ton kg/inw. restafval%

2017 15.061 95 36,5

2018 14.960 95 33,1

2019 14.912 94 32,3

De hoeveelheid ingezameld grof huishoudelijk tuinafval is constant. De resultaten uit de 

sorteeranalyse zijn gelijk gebleven met het vorige jaar. In het restafval is nog 3,3% grof 

tuinafval aanwezig.

Deelstroom 5: papier

Het papier wordt bij laagbouw vierwekelijks aan huis opgehaald, met uitzondering van 

het buitengebied. Daar vindt de inzameling eenmaal in de acht weken plaats. Een deel van 

de werkzaamheden wordt uitgevoerd door vrijwilligers van verenigingen. De inzameling 

aan huis vindt plaats met behulp van minicontainers. Verspreid over de stad staan er 

daarnaast een groot aantal vrij toegankelijke verzamelcontainers voor papier. Bewoners 

van hoogbouw zijn aangewezen op deze verzamelcontainers. 

De papierprijs staat onder druk, mede doordat er minder papier wordt gedrukt. Hierdoor 

daalt de ingezamelde hoeveelheid ook licht. Hier komt bij in Enschede in 2020 de ‘JA-JA’-

sticker wordt ingevoerd. De verwachting is dat hierdoor de hoeveelheid papier verder 

afneemt. Het ingezamelde restafval bestaat in 2019 nog voor 5% uit aangeboden papier.

0

5

10

15

20

25

30

2018201920182017

kg/inw Enschede Landelijk gem.

Ingezameld grof tuinafvalIngezameld grof tuinafval per inwoner

ongesch..

ton kg/inw. restafval%

2017 1.470 9,3 1,5

2018 1.650 10 3,3

2019 1.742 11 3,3

0

10

20

30

40

50

60

2018201920182017

kg/inw Enschede Landelijk gem.

ongesch..

ton kg/inw. restafval%

2017 8.041 51 5,5

2018 7.628 48 5,7

2019 7.371 46 5,0

Ingezameld papierIngezameld papier per inwoner



24 25

TWENTE MILIEU

SCHOON, GEZOND EN FRIS

JAARRAPPORTAGE 2019

Gemeente Enschede 

Deelstroom 6: glas

Glas wordt ingezameld met verzamelcontainers. In de jaren tot en met 2016 is gemiddeld 

per jaar ruim 15 kg glas per inwoner per jaar ingezameld, in 2018 en 2019 is dit toegenomen 

tot gemiddeld 20 kg per inwoner per jaar. De toename is voor een deel te verklaren door 

de invoering van diftar en de bijbehorende aandacht voor afvalscheiding. 

In 2019 zijn we gestart om op de meeste inzamellocaties glas gescheiden in te zamelen.  

De bedoeling is om dit in 2020 verder uit te breiden over de hele stad. Hiermee kunnen 

we op redelijk eenvoudige wijze een beter scheidingsresultaat en milieurendement 

behalen.

Deelstroom 7: verpakkingen

Vrijwel alle lege verpakkingen worden gezamenlijk ingezameld. Na inzameling worden 

verpakkingen in de sorteerinstallatie(s) gesorteerd en gescheiden in diverse (mono)

stromen plastics, blik en drankenkartons. Uiteindelijk resulteert dit in diverse fracties die 

na verdere bewerking geschikt zijn te maken voor recycling. In Enschede worden de lege 

verpakkingen tweewekelijkse aan huis ingezameld, met gebruik van de gratis verkrijgbare 

verpakkingenzakken. Daarnaast zijn er, met name in de afgelopen jaren, veel openbaar 

toegankelijke verzamelcontainers voor verpakkingen geplaatst. 

Vanaf 2017 tot heden is er een forse toename van de ingezamelde hoeveelheid 

verpakkingen. De totale hoeveelheid ingezamelde verpakkingen in Enschede is vanaf 

2017 gestegen van 32 kg per inwoner naar 43 kg per inwoner in 2019. In 2019 bestaat de 

ingezamelde hoeveelheid restafval nog voor 7,7% uit verpakkingen. In 2014 was dit nog 21%. 
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2017 3.075 19 3,9

2018 3.098 20 3,6

2019 3.137 20 3,3

Vanaf januari 2021wordt de verpakkingencontainer geïntroduceerd in Enschede en 

hiermee krijgen inwoners nog beter de mogelijkheid deze afvalsoort goed te scheiden. 

Qua verpakkingen in het restafval blijkt dat er nog ruim 5 kg per inwoner aan de bron 

gescheiden kan worden.

Deelstroom 8: textiel 

Twente Milieu leegt in Enschede de verzamelcontainers voor textiel ten behoeve van 

de Twentse Textielcirkel. Dat is een gezamenlijke keten van inzameling, sortering en 

verkoop in Twente. Via de textielcirkel worden kleding, woningtextiel en versleten textiel 

ingezameld. Het ingezamelde textiel wordt via bijvoorbeeld kringloopbedrijven verkocht 

of als textielvezel langs andere kanalen voor hergebruik afgezet. De huis-aan-huis 

inzameling met zakken wordt uitgevoerd door (charitatieve) instellingen. Daarnaast staan 

op de afvalbrengpunten inzamelvoorzieningen voor textiel. 

Uit de sorteeranalyse blijkt dat er nog 7 kilo textiel per inwoner per jaar bij het restafval 

terechtkomt. Dit bestaat voor 5,5 kilo uit textiel en voor 1,5 kilo uit schoeisel. Dit is licht 

gedaald in vergelijking met 2018. In 2015 werd er nog 11 kilo per inwoner geregistreerd.

Ingezamelde verpakkingenIngezamelde verpakkingen per inwoner
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Deelstroom 9: AEEA

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) worden gescheiden 

ingezameld op de afvalbrengpunten. Inwoners hebben daarnaast vanuit de regeling 

producentenverantwoordelijkheid de mogelijkheid AEEA af te geven bij de leverancier 

en winkels van elektrische en elektronische apparaten. AEEA bevatten waardevolle 

grondstoffen, zoals edelmetalen, en worden in samenwerking met Wecycle voor 

hergebruik ingezameld en verwerkt.

De ingezamelde hoeveelheid AEEA per inwoner is de laatste jaren redelijk gelijk gebleven. 

Op de afvalbrengpunten ligt deze hoeveelheid tussen de 2 en 3 kg per jaar.

Deelstroom 10: KCA

Klein Chemisch Afval (KCA) bestaat onder andere uit batterijen, verf, chemische 

vloeistoffen, accu’s, tl-buizen en spaarlampen. KCA is erg belastend voor het milieu en 

daarom is het van groot belang dat het gescheiden, en daardoor veilig, wordt ingezameld. 

KCA wordt door Twente Milieu ingezameld op de afvalbrengpunten. Medicijnafval kan 

daarnaast veelal worden afgegeven bij apotheken. Ook dat afval wordt vervolgens door 

Twente Milieu ingezameld.

Het is van belang KCA gescheiden in te blijven zamelen, ook bij apothekers. We bieden de 

inwoners hiermee een goede service door het op die betreffende locaties in te zamelen en 

voorkomen dat medicijnen in het restafval of in ons oppervlaktewater belanden.
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2017 343 2,2 1,4

2018 420 2,7 1,3

2019 493 3,1 1,4

2017 2018 2019

Hout 2.200 2.513 2.713

Puin 555 539 583

Metalen 250 309 316

Asbest 95 81 65

Overige (grove) deelstromen 

Op de drie afvalbrengpunten in de gemeente Enschede worden verschillende grove 

deelstromen gescheiden ingezameld. Daarbij vormen hout, puin, metalen en asbest de 

belangrijkste fracties.

Het stortquotum in Enschede is sinds 2018 75 kg. Hierdoor is er een toename zichtbaar in 

het aantal bezoeken en de ingeleverde hoeveelheden ten opzichte van 2017, toen er geen 

stortquotum was. Ondanks het stortquotum van 75 kg maakt 34% van de inwoners hier 

geen gebruik van. 

De ingezamelde hoeveelheid hout is toegenomen met 7%, puin met 8%, metaal met 2% en 

asbest is afgenomen met 24%. De hoeveelheden zijn gestabiliseerd, op asbest na. Hier is 

geen directe verklaring voor te vinden. 

Overige grove deelstromen (ton per jaar)



28 29

TWENTE MILIEU

SCHOON, GEZOND EN FRIS

JAARRAPPORTAGE 2019

Gemeente Enschede 

kg/inw

Gescheiden deelstromen

Grof restafval

Restafval0%

20%

40%

60%

80%

100%

Gemid.WierdenHaaksb.Oldenz.LosserHof v. Tw.HengeloEnschedeBorneAlmelo

271

11

172

399

20

136

250

16

118

349

12

75

375

11

83

434

55

85

388

22

109

365

20

134

329

15

78

354

21

114

kg/inw

Gescheiden deelstromen

Grof restafval

Restafval0%

20%

40%

60%

80%

100%

Gemid.WierdenHaaksb.Oldenz.LosserHof v. Tw.HengeloEnschedeBorneAlmelo

271

11

172

399

20

136

250

16

118

349

12

75

375

11

83

434

55

85

388

22

109

365

20

134

329

15

78

354

21

114

Intergemeentelijke vergelijking

Grof restafval is als afzonderlijke fractie weergegeven in deze grafiek omdat dit nog via 

nascheiding wordt gesorteerd: een deel wordt gerecycled en een deel wordt verbrand.  

In deze fractie zit ook het op afroep gehaalde grof restafval. Het fijn restafval dat vrijkomt 

op de afvalbrengpunten en het Milieupark is bij het (fijn) restafval opgeteld. Bij Losser is 

dit niet gedaan, omdat deze stromen niet worden onderscheiden op het afvalbrengpunt. 

In de gescheiden deelstromen zijn alle fracties opgenomen die als grondstoffen worden 

ingezameld. 

De gemeenten in de Regio Twente hebben als doel gesteld dat er uiterlijk in 2030 nog 

maar 50 kg restafval per inwoner per jaar wordt ingezameld. Uit de grafiek blijkt dat er 

gemiddeld genomen nog 114 kg fijn restafval plus 21 kg grof restafval per inwoner per jaar 

is. Hengelo en Wierden zijn momenteel het verst gevorderd op de route naar maximaal  

50 kg in 2030. 

Fijn restafval

• Gemiddeld 114 kg fijn restafval per inwoner per jaar, met uitschieters van 171,5 kg en  

75,1 kg als hoogste en laagste hoeveelheid. 

• De meeste gemeenten hebben inmiddels (recent of al veel eerder) het diftar-systeem 

ingevoerd. In Borne is dat in 2020 gestart en in Haaksbergen en Almelo is geen diftar-

systeem van kracht. 

• Gemeenten die qua restafval nog bovengemiddeld uitkomen (dit is exclusief grof afval) 

zijn Almelo, Borne, Enschede en Haaksbergen. 

Fijn restafval per inwoner per gemeente

Grof restafval

• Het grof restafval is onderdeel van de VANG-doelstelling 2020 en wordt meegerekend 

in de doelstelling van maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar.

• Het minimum aan grof restafval ligt op 11,1 kg in Hof van Twente en het maximum 

ligt op 21,7 kg in Oldenzaal. Hier is Losser buiten beschouwing gelaten om eerder 

genoemde reden. 

• Het beleid en de tarieven in de gemeenten rond halen en brengen van grof afval is 

nogal uiteenlopend. 

Grof restafval per inwoner per gemeente
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Groente-, fruit- en tuinafval (Gft)

De hoeveelheid gft per inwoner per jaar bedraagt afgerond gemiddeld 122 kg per inwo-

ner. De onderlinge verschillen zijn aanzienlijk. Dat is zeker zo bij de stedelijke gemeenten 

Hengelo en Enschede tegenover de meer landelijke gemeenten als Losser en Borne. In alle 

gemeenten, met uitzondering van Wierden waar het gft-afval driewekelijks wordt ingeza-

meld, wordt bij laagbouw het gft tweewekelijks ingezameld met containers aan huis.

Gft per inwoner per gemeente

 

Verpakkingen 

Gemiddeld wordt er bijna 45 kg verpakkingen per inwoner per jaar ingezameld. 

Met uitzondering van Enschede wordt in alle gemeenten met minicontainers voor 

verpakkingen ingezameld. Opvallend daarbij is dan dat in Almelo en Wierden aanzienlijk 

minder dan gemiddeld wordt ingezameld. Hof van Twente en Hengelo zijn hierin de 

koplopers met 50 kg of meer per inwoner. Hierbij is van belang om op te merken dat de 

afgekeurde partijen zijn meegeteld, want deze zijn wel als verpakkingen ingezameld.  

Zie ook de paragraaf hierna over de sorteeranalyses van de verpakkingen. 

Verpakkingen per inwoner per gemeente
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Papier 

Gemiddeld over de negen gemeenten wordt per inwoner bijna 58 kg papier per jaar 

ingezameld. De onderlinge verschillen zijn best groot, variërend van rond de 40 tot 

meer dan 70 kg per inwoner. Opvallend is de relatief geringe hoeveelheid bij de twee 

gemeenten die een minicontainer voor papier hebben ingevoerd, respectievelijk Enschede 

46 kg en Almelo 37 kg. Dit wordt mogelijk verklaard door het feit dat met de minicontainer 

alleen papier uit huishoudens wordt ingezameld. Andere gemeenten werken met een 

eigen haalsysteem via dozen of zakken, die ingezameld worden door vrijwilligers van 

organisaties. Dit wordt soms gecombineerd met het brengen van papier naar grote 

verzamelcontainers. 

Papier per inwoner per gemeente

Glas

Het gemiddelde aan glas is licht gestegen en komt uit op ruim 23 kg per inwoner per jaar. 

Er zitten een paar uitschieters bij, namelijk Almelo waar het blijft steken op bijna 17 kg 

en Oldenzaal die de kroon spant met bijna 27 kg per inwoner jaarlijks. In alle gemeenten 

wordt het glas ingezameld met verzamelcontainers op centrale locaties bij supermarken 

en winkelcentra. 

Glas per inwoner per gemeente
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Totaal resultaten 2015 t/m 2019 en doelstellingen restafval 2020 en 2030 

In de bovenstaande grafiek zijn de hoeveelheden van de grootste gescheiden fracties en 

het grof en fijn restafval van de negen gemeenten samen genomen en op de rij gezet over 

de periode 2015 tot en met 2019. Dit geeft goed weer hoe de ambitie voor 2030 er op staat 

in relatie tot de gezamenlijk behaalde resultaten per jaar. Ook de VANG doelstelling 2020 

van 100 kg per inwoner is opgenomen. Voor de juiste benadering hoort het grof restafval 

hier ook bij. Wel beschouwd is het resultaat 2019 dan 131 kg totaal restafval per inwoner 

per jaar. Kortom een verschil dat nog 31 kg boven de doelstelling ligt. 

Ingezoomd op de belangrijkste resultaten uit de grafiek:

• over de periode vanaf 2015 tot 2019 komt de gemiddelde daling van het fijn restafval op 

bijna 90 kg per inwoner uit

• de sterkste toename is te zien bij de verpakkingen, van 14 kg in 2015 naar 44 kg per 

inwoner jaarlijks in 2019, een verdrievoudiging in 5 jaar tijd

• het glas, papier en grof tuinafval zijn door de jaren heen qua hoeveelheid de stabiele 

factoren die gemiddeld genomen amper meer of minder zijn geworden in deze vijf 

jaarsperiode

• naast de gewichten in de grafiek is bekend dat de totale massabalans van alle 

ingezamelde afvalfracties is afgenomen van 489 kg per inwoner in 2015 naar 443 kg per 

inwoner in 2019. Dit een daling van ruim 9 procent. Per gemeente is een nadere analyse 

hiervan mogelijk. 

Sorteeranalyses verpakkingen

In juli 2019 zijn in opdracht van de gemeenten sorteeranalyses van de ingezamelde 

verpakkingen gemaakt. Dit is uitgevoerd door Eureco BV. Deze heeft ook een rapportage 

opgesteld over de resultaten ervan. Dat is in 2017 gedaan op soortgelijke wijze. De 

resultaten van beide jaren zijn daardoor goed vergelijkbaar. 

Door Eureco is gesorteerd op de samenstelling van de ingezamelde verpakkingen. Het 

doel was om te onderzoeken welke vervuiling erin zit. De vervuiling die is aangetroffen 

wordt onderscheiden in stoorstoffen (dit is wel ‘plastic’, maar ongewenste verpakkingen 
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en niet verpakkingen) en in restafval (los of in zakken). Van belang hierbij is dat een deel 

van de stoorstoffen (bijvoorbeeld chipszakken) onder de nieuwe afspraken wel toegestaan 

zijn bij de verpakkingen. Dit gaat om een beperkte hoeveelheid van het totaal aan 

stoorstoffen. 

Sorteeranalyses verpakkingen 2017 

In 2017 blijkt dat de hoeveelheid restafval in de verpakkingen varieert van minimaal 20% 

tot maximaal 33% en daarmee gemiddeld uitkomt op ruim 26% vervuiling. Hier komen 

de stoorstoffen nog bij, gemiddeld ruim 12%, waarmee de totale vervuiling gemiddeld op 

ruim 38% ligt. Kortweg, meer dan een derde van de verpakkingen hoort ergens anders en 

voornamelijk bij het restafval.

Sorteeranalyses ingezamelde verpakkingen 2017

Sorteeranalyses verpakkingen 2019

In 2019 blijkt dat de hoeveelheid restafval in de verpakkingen varieert van minimaal 22% 

tot maximaal 40% en daarmee gemiddeld uitkomt op 32% vervuiling. Hier komen de 

stoorstoffen nog bij, gemiddeld 14%, waarmee de totale vervuiling gemiddeld op 46% ligt. 

Kortweg, bijna de helft van de ingezamelde verpakkingen hoort er niet in en is restafval. 

De vergelijking van 2017 en 2019 laat zien dat de kwaliteit van de fractie verpakkingen de 

laatste jaren is verslechterd. 

Sorteeranalyses ingezamelde verpakkingen 2019

Onder de nieuwe contractsituatie gelden andere condities aangaande de stoorstoffen. 

Een deel hiervan zal straks wél als verpakkingen acceptabel worden. Dat zal niet gelden 

voor het restafval in de verpakkingen. Al met al ligt er zeker een uitdaging om de fractie 

verpakkingen bij inzameling minder vervuild te krijgen.
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Inzet communicatie

Volle Bak Samen Delen 

In 2019 heeft Twente Milieu een nieuwe dienst om verspilling tegen te gaan 

geïntroduceerd: de deelcontainer. In deze vrolijk bestickerde container, voorzien van 

een deurtje en planken, kunnen buurtbewoners spullen of etenswaren een tweede leven 

geven door het te delen met anderen. Niet alleen omdat het moet maar vooral ook omdat 

het heel leuk is! Spullen of etenswaren die voor de één afval zijn, zijn voor een ander 

namelijk nog heel waardevol. Een tweede leven dus. Zo wordt er gezorgd voor minder 

afval en beter gebruik van grondstoffen.

De pilot loopt minimaal 1 jaar en de animo is groot. Verdeeld over ons verzorgingsgebied 

(en ook daarbuiten) zijn er ± 65 deelcontainers en de wachtlijst blijft oplopen.  

Wij staan in goed contact met de deelnemers en monitoren de ervaringen. Er is een 

actieve Facebookgroep met meer dan 500 leden. Het streven is de deelcontainer in 2020 

definitief op te gaan nemen in onze dienstverlening. Meer informatie is te vinden op 

www.twentemilieu.nl/vollebaksamendelen. 

Educatie 

Educatie en afvalinzameling bij scholen krijgt bij Twente Milieu steeds meer vorm, omdat 

de behoefte voor beide activiteiten toeneemt. Bij basisscholen waar veel gedaan wordt 

op het gebied van afvaleducatie is er behoefte om het afval dat gescheiden wordt in de 

klassen ook gescheiden aan te bieden voor inzameling. 

Twente Milieu heeft een eigen educatieplatvorm ontwikkeld dat voor iedereen vrij 

toegankelijk is: www.twentezonderafval.nl. Daarnaast begeleiden onze afvalcoaches vaak 

bij activiteiten rondom educatie over afval. 

Aan afval scheiden op scholen zitten een aantal juridische haken en ogen, omdat dit 

valt onder de Wet Markt en Overheid. Wel kan een gemeente ervoor kiezen om deze 

activiteit als algemeen belang aan te merken en daarmee toestaan dat minicontainers 

In 2019 heeft Twente 

Milieu een nieuwe 

dienst om verspilling 

tegen te gaan 

geïntroduceerd: de 

deelcontainer.

worden uitgezet bij scholen. Die containers worden dan aangeboden in de bestaande 

inzamelroutes. Tot 1 juni 2020 loopt er een pilot voor inzameling bij scholen in Almelo, 

Borne, Losser en Haaksbergen. 

Na deze periode wil Twente Milieu komen met toekomstbestendige en uitvoerbare 

oplossingen die bespreekbaar gemaakt worden met alle aandeelhoudende gemeenten. 

Deze oplossing kan dan na de zomer van 2020 wellicht als dienst een plek krijgen binnen 

de DVO.

Zwerfafvalaanhanger 

De zwerfafvalaanhanger is een initiatief van Twente Milieu voor buurtbewoners, scholen 

en verenigingen, die zich inzetten voor een schone buurt. In de aanhanger zitten alle 

benodigde materialen voor een opruimactie van zwerfafval in de buurt, zoals bezems, 

vuilniszakken, hesjes en handschoenen. 

Elke buurt, wijk, vereniging of school die zich in wil zetten voor een schone buurt, kan 

de zwerfafvalaanhanger voor een dag of een aantal dagen gratis reserveren. Inwoners 

kunnen de aanhanger reserveren via www.twentemilieu.nl/aanhanger.

Hotspots

In 2019 zijn we actief aan de slag gegaan met 25 hotspots in de stad. De gemeente 

Enschede heeft hierbij de hulp gevraagd van gedragsbureau D&B. Vanuit verschillende 

disciplines werden de hotspots geanalyseerd: wat is hier nou écht het probleem? Een 

intensief traject, maar met concrete resultaten. Deze resultaten zijn de input voor de 

aanpak in 2020. Dat kan gaan om communicatiemiddelen, zoals containerstickers, 

welkomstfolder en stoepcommunicatie, maar ook om het verplaatsen van containers of 

het veranderen van taken van wijkbeheerders. 
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Buurtonderhoud

Projectcommunicatie

De gemeente Enschede vindt goede communicatie belangrijk. Daarom wordt er naast 

projectcommunicatie ook veelvuldig gecommuniceerd over algemene zaken. Zo werd 

ook in 2019 weer huis aan huis een nieuwsbrief verspreid, werden er artikelen in het 

gemeentelijk nieuws geplaatst, waren wij aanwezig bij de ProefEet voor voorlichting 

over afvalscheiding, dachten we mee in de afvalcommunicatie op het UT-terrein en 

verbeterden we bestaande middelen.

Verpakkingencampagne

Enschede zette in 2019 de verpakkingencampagne in om inwoners er beter van bewust 

te maken welk afval bij de verpakkingen mag. Deze campagne bestond uit advertenties 

die gedurende een bepaalde periode in de weekkrant werden geplaatst, met als thema’s 

plastic afval dat vrijkomt in de keuken, badkamer, tijdens een verbouwing, et cetera. Ook 

op Facebook en Instagram werd er geadverteerd met deze campagne. Rond kerst is er 

nog een speciale kersteditie gemaakt, waarbij er typische feestdagen producten werden 

getoond.
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Overzicht diensten Buurtonderhoud Twente Milieu

Winterdienst

Plaagdierbeheersing

Groenonderhoud

Openbare verlichting

Schouwen

Boomonderhoud

Calamiteiten

Reiniging

Verkeerslichten

Rioolservice

Parkeerbeheer

Speeltoestellen

Evenementen

Alle diensten met een groen vinkje worden  

door Twente Milieu in de gemeente Enschede 

uitgevoerd

3939

5. Buurtonderhoud

Samen werken aan een veilig Twente

De gladheidbestrijding of winterdienst is een apart werkveld. Het omvat elementen van

wegbeheer en verkeersveiligheid en heeft daarnaast duidelijke raakvlakken met de aanpak

van calamiteiten. Dit maakt de winterdienst tot een werkveld met een eigen sfeer, vooral

tijdens de vaak nachtelijke strooiacties. Opvallend is de betrokkenheid van de 

medewerkers, die voortvloeit uit een groot verantwoordelijkheidsbesef. Iedere 

betrokkene staat voor de uitdaging om de gladheid te slim af te zijn. Met andere woorden: 

ervoor zorgen dat het helemaal niet glad wordt.

In 2019 verzorgde Twente Milieu in zes Twentse gemeenten de winterdienst: Almelo, 

Borne, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente en Enschede. Met in totaal 52 routes 

staat Twente Milieu in de top 3 van Nederland qua grootte van het strooigebied, het 

aantal voertuigen en het aantal mensen. Het is een stevige ambitie van Twente Milieu 

om kernactiviteiten te optimaliseren. Dat resulteert in dat er in 2018 voorbereidingen zijn 

getroffen voor een efficiencyslag in strooien. 
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Grensoverschrijdend

Samen met de zes gemeenten heeft Twente Milieu in 2018 het hoofd gebogen over 

grensoverschrijdend strooien, wat inhoudt dat de zes gemeenten samen worden gevoegd 

tot één strooigebied. Het gevolg hiervan is dat Twente Milieu de routes efficiënter in kan 

richten, waardoor er minder routes gereden hoeven te worden en minder mankracht hoeft 

worden ingezet. Om het concreet te maken nemen we het voorbeeld van de fietssnelweg 

(F35), die verbindingen heeft met Almelo, Borne, Hengelo en Enschede. Bij het aanhouden 

van de gemeentegrenzen betekent het dat elke gemeente een deel van deze fietssnelweg 

strooit. Maar door grensoverschrijdend te strooien vervallen de gemeentegrenzen 

en maakt de fietssnelweg deel uit van slechts één route. Daarbij is het voor inwoners, 

forensen en toeristen veiliger, omdat veiligheid niet stopt bij een gemeentegrens ten tijde 

van de strooiactie.

Meetpunten 

Ook wil Twente Milieu samen met de gemeenten een efficiencyslag maken door te 

strooien aan de hand van meetpunten in het strooigebied, ook wel meetsensoren 

genoemd. De sensoren worden aangebracht op de koudste punten in het strooigebied en 

meten de buitentemperatuur, het zout- en vochtgehalte op het wegdek. Op het moment 

dat één of meerdere waarden kritisch worden (eventueel na contact met de Meteoroloog), 

wordt er uitgerukt. Deze methode maakt het mogelijk om te sturen op harde data en 

minder op verwachtingen. 

Strooien op GPS

Tot slot heeft Twente Milieu in 2019 voorbereidingen getroffen voor GPS-strooien. 

Sensoren in de wagen meten met infrarood de breedte van het wegdek, waarna de 

strooibreedte automatisch afgesteld wordt. Hierdoor wordt het zout efficiënter gebruikt 

én hoeven de chauffeurs op de wagen niet meer zelf aan de knoppen te draaien, waardoor 

ze volledige focus hebben op de weg en de route. 

Voor een schoon riool 

Twente Milieu voert in alle aandeelhoudende gemeenten de reiniging en het onderhoud 

uit van het rioolstelsel. Daaronder vallen in totaal 200.000 kolken in de aandeelhoudende 

gemeenten, maar ook de hoofdgemalen en drukrioolgemalen in Borne, Haaksbergen en 

Hof van Twente. Deze diensten vallen onder de afdeling Rioolservice van Twente Milieu. 

Om nog efficiënter te kunnen werken, leidt Twente Milieu medewerkers op voor dit 

specialistische werk, maar ook is hiervoor in de afgelopen jaren een aantal nieuwe en 

duurzame voertuigen aangeschaft. Allereerst een inspectiebus die voorzien is van een 

digitaal beeld dat tot vier keer scherper de staat van het riool weergeeft. Ook is er 

geïnvesteerd in een milieuvriendelijk reinigingsvoertuig, dat recycling van water mogelijk 

maakt. Het water dat opgezogen wordt uit het riool, wordt gezuiverd in de machine en 

weer gebruikt voor het reinigen van riolen. Hiermee reduceren we de hoeveelheid water 

die jaarlijks voor de reiniging wordt getankt. Tot slot zijn de voertuigen voorzien van de 

nieuwste, duurzame motoren (Euro 6).

Naast het zuigen van kolken in alle aandeelhoudende gemeenten, voerde Twente 

Milieu in 2019 in Borne, Haaksbergen en Hof van Twente de reiniging en inspectie van 

hoofdgemalen en drukrioolgemalen uit. In 2019 deed Twente Milieu dit voor het eerst 

voor de gemeente Hof van Twente. Nog tot 2022 wordt de reiniging en inspectie van 

gemalen door Twente Milieu in Hof van Twente jaarlijks uitgebreid. In de afgelopen jaren 

trof Twente Milieu voorbereidingen voor eencentrale organisatie, van waaruit Borne, 

Haaksbergen en Hof van Twente worden bediend. Door de centrale bediening van Borne, 

Haaksbergen en Hof van Twente worden mankracht en materieel efficiënter ingezet. Ook 

is het streven om ondanks de verschillen van de gemeenten, te komen tot een uniforme 

werkwijze om de werkzaamheden zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren. Met de 

kennis van onze opdrachtgevers en de gebiedskennis van onze monteurs, heeft Twente 

Milieu daarnaast de ambitie om gedifferentieerd onderhoud uit te voeren. Oftewel, 

onderhoud dat afhangt van de mate van vervuiling. Hierdoor worden de kosten voor het 

onderhoud van drukrioolsystemen voor onze opdrachtgevers geoptimaliseerd en daarmee 

zetten we in op onze ambitie Kwaliteit en Vakmanschap. 
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Van plan naar praktijk

Ook in 2019 is door de zes gemeenten positief op de voorgenomen plannen gereageerd.  

Er is samen een akkoord bereikt, waarvoor de verdere voorbereidingen worden getroffen. 

Zo bereiden we ons voor op de veranderingen van de toekomst en werken we samen aan 

een veilig Twente.

Cijfers

• Winterdienst start op 1 november en eindigt op 1 april

• Gemiddeld 130 preventieve acties

• Gemiddeld 40 curatieve acties 

• 250 medewerkers uitvoering staan 24/7 paraat 

• 16 coördinatoren verdeeld over de vestigingen 

• 2 hoofdcoördinatoren (bepalen de uitruk) 

• 6.000 uur aan inzet (gemiddelde winter) 

• 2.000.000 kilo zout wordt er gemiddeld gestrooid per winterdienst

• 52 strooiroutes 

• 162 objecten bestaande uit voertuigen, ploegen en strooiers

Nieuwe aanpak rattenbeheersing: van melding naar bewustwording

Twente Milieu voert in een aantal gemeenten, waaronder Enschede, de bestrijding van 

ratten uit bij huishoudens en in de openbare ruimte. In Enschede gaan we vanaf nu over 

op een pro-actieve aanpak, die we stapsgewijs gaan uitrollen. We zetten daarbij meer 

in op bewustwording en daarmee op het voorkomen van rattenoverlast (preventie). Dit 

doen we door bijvoorbeeld goede voorlichting te geven. Wat kunnen inwoners zelf al doen 

om rattenoverlast te voorkomen? Daarnaast gaan we ook actief bestrijden: op plekken 

waar toch veel ratten voorkomen en voor overlast zorgen, gaan we actief bestrijden 

via de inzet van bijvoorbeeld innovatieve vallen. Tot dit moment gebeurde dat nog op 

basis van meldingen. Aanleiding voor deze nieuwe aanpak is het aantal meldingen over 

ratten. In Enschede zien we, net als in heel Nederland, een toename van het aantal 

meldingen over deze dieren. Dit komt door veranderende wetgeving, waarbij de inzet 

van gif in de buitenruimte alleen in heel uitzonderlijke gevallen nog mag. In 2019 zijn 

de voorbereidende stappen gezet naar deze nieuwe aanpak. In 2020 gaat de aanpak 

daadwerkelijk van start.

Schouwmodule Twente Milieu 

Al enkele jaren werkt Twente Milieu voor het schouwen van de openbare ruimte met de 

CROW beeldkwaliteitsystematiek. Daar waar voorheen werkzaamheden in de openbare 

ruimte met een bepaalde frequentie werden uitgevoerd, wordt er nu gekeken naar de 

norm die CROW stelt voor beeldkwaliteit. Dat betekent dat een gazon niet automatisch 

een bepaald aantal keer per jaar gemaaid wordt, maar dat gekeken wordt naar de norm 

waaraan de beeldkwaliteit van het gazon moet voldoen. Afhankelijk van de gestelde norm 

vinden de werkzaamheden plaats. 

CROW beeldkwaliteitsystematiek

Kennisplatform CROW heeft landelijke normen voor beeldkwaliteit in de openbare 

ruimte bepaald. Deze liggen vast in de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte. In de 

Kwaliteitscatalogus worden voor verschillende beeldmeetlatten, zoals zwerfafval, 

onkruid, verkeersborden en beplanting, beeldkwaliteitscategorieën (A+ tot en met D) 

weergegeven. A+ is daarbij de hoogste categorie, met de beste beeldkwaliteit. 

Totstandkoming schouwwerkzaamheden

De schouwwerkzaamheden komen tot stand in samenwerking met gemeenten. In een 

dienstverleningsovereenkomst liggen de diensten die een gemeente afneemt vast. Voor 

de verschillende diensten wordt bepaald of de beeldkwaliteit gemeten wordt en aan welke 

beeldkwaliteit (A+, A, B, C, D) het moet voldoen. De afspraken met gemeenten rondom 

beeldkwaliteit worden verwerkt in een online schouwmodule die Antea samen met 

Twente Milieu ontwikkelde. 
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Schouwmodule Antea 

Jaarlijks worden er per gemeente duizend punten geschouwd. In een jaar zijn er tien 

termijnen, waarbij in elk termijn honderd punten worden geschouwd. De schouwmodule 

van Antea genereert elk termijn honderd willekeurige punten (ad random). Elk punt wordt 

geschouwd op basis van de beeldmeetlatten die met de gemeente zijn overeengekomen, 

zoals zwerfafval, onkruid, verkeersborden en beplanting (indien van toepassing). In de 

online schouwmodule is per beeldmeetlat de beeldkwaliteitscategorie vastgelegd (A+, 

A, B, C, D). Op het moment dat de beeldkwaliteit niet aan de vastgestelde norm voldoet, 

dan stuurt het systeem een incidentmelding richting de verantwoordelijke, zodat erop 

gestuurd wordt dat de kwaliteit aan de norm voldoet. 

Sturen op kwaliteit en efficiëntie

Elke schouwtermijn levert een analyse op die inzichtelijk maakt in hoeverre aan de 

vastgestelde norm wordt voldaan. Dit geeft ruimte om bij te sturen en processen 

efficiënter in te richten, als blijkt dat de kwaliteit op het ene punt boven de vastgestelde 

norm scoort en op een ander punt net of net volgens de norm scoort. Op die manier wordt 

de beeldkwaliteit in de gemeente nagestreefd. 

CROW gecertificeerd 

Twente Milieu is CROW gecertificeerd voor toetsing van de beeldkwaliteit. Dit betekent 

dat er objectief onafhankelijk wordt geschouwd volgens de norm van de C.R.O.W.

Daarnaast vindt jaarlijks een schouwijking plaats, met een onafhankelijke partij .De 

schouwresultaten van Twente Milieu worden vergeleken met de resultaten van de 

onafhankelijke partij. De schouwpunten worden door de onafhankelijke partij vastgesteld 

en geregistreerd. Deze schouwpunten zijn vooraf niet bekend bij Twente Milieu. De 

resultaten worden met elkaar vergeleken om te toetsen of Twente Milieu nog volgens de 

juiste norm schouwt.

Parkeerbeheer gemeentelijke garages

Met 1700 parkeerplekken is de Van Heekgarage in Enschede de grootste ondergrondse 

parkeergarage van Nederland, en daar voert Twente Milieu het parkeerbeheer en 

onderhoud uit. Vanuit de Van Heekgarage wordt ook het parkeerbeheer voor de 

Irenegarage, Stationsgarage, Hermandadgarage, Brouwerijgarage, Mooienhofgarage 

en het PR-plein aan de Zuiderval geregeld. Daarnaast houdt Twente Milieu toezicht op 

rijwielstallingen De Graaff, Van Heek en Wilmink en bewaakt ze de toegangswegen van de 

stad. 

In de Van Heekgarage wordt 365 jaar, 24 uur per dag gewerkt. In totaal staan er 32 

medewerkers, vanuit Twente Milieu in samenwerking met de DCW, in ploegdiensten 

dag en nacht paraat. Naast het parkeerbeheer, verzorgt Twente Milieu het (netheids)

onderhoud in de garage. Twente Milieu zorgt ervoor dat toeritten goed begaanbaar blijven 

en dat de garage er schoon en netjes uitziet. Deze werkzaamheden worden meestal ’s 

avonds en ’s nachts uitgevoerd, omdat de garage dan nagenoeg leeg is. 

In 2018 is Twente Milieu voor het onderhoud van de Van Heekgarage gestart met het 

schouwen van de beeldkwaliteit. Elke maand wordt de parkeergarage geschouwd, om 

te meten of de kwaliteit voldoet aan de vastgestelde norm door de gemeente. Met de 

analyses die hieruit voortkomen, heeft Twente Milieu zicht op optimalisaties en kan er 

efficiënter worden gewerkt. 

Daarnaast is Twente Milieu in 2018 gestart met het verwijderen van kauwgom met 

droogijs. De vervanging van de vloercoating op verdieping -1 vroeg om een nieuwe manier 

van kauwgomverwijdering. In 2017 voerde Twente Milieu in overleg met leveranciers 

verschillende pilots uit voor de best passende reinigingsmethode. Daaruit bleek dat 

de methode die gebruikmaakt van droogijs de best passende techniek voor deze vloer 

is. Als gevolg van de koude schok (-79 graden Celsius) en de kracht van de straal, laat 

de kauwgom los. De gebruikte CO2 vervliegt, waardoor er geen losse kauwgomresten 

overblijven. 

Elke schouwtermijn 

levert een analyse  

op die inzichtelijk 

maakt in hoeverre aan 
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orm wordt voldaan.

In de Van 

Heekgarage 

staan in totaal 32 

medewerkers, vanuit 

Twente Milieu in 

samenwerking 

met de DCW, in 

ploegdiensten dag 

en nacht paraat.



47

JAARRAPPORTAGE 2019

Gemeente Enschede 

KTO en Benchmark 

47

6. Klanttevredenheidsonderzoek 
en Benchmark 

Klanttevredenheidsonderzoek 2019 

Dit klantonderzoek is in 2019 samen met Kennispunt Twente uitgevoerd door middel van 

een online vragenlijst. Om een goed vergelijk te kunnen maken is in grote lijnen dezelfde 

vragenlijst gebruikt als in 2017. In het onderzoek werd gevraagd naar de tevredenheid over 

de taken die Twente Milieu uitvoert in de specifieke gemeenten. Denk daarbij aan vragen 

over de inzameling van de verschillende afvalstromen aan huis, bij milieupleintjes en de 

afvalbrengpunten/milieuparken. Ook werd gevraagd naar de manier waarop inwoners 

zoeken naar informatie over afval scheiden en bijvoorbeeld inzameldagen. Als laatste 

vormde ook de dienstverlening vanuit de afdeling Klantenservice van Twente Milieu 

onderdeel van het onderzoek. 

Procedure en respons

In november 2019 stuurde Twente Milieu 62.172 inwoners een e-nieuwsbrief met daarin 

een oproep om het onderzoek in te vullen en een link naar de vragenlijst van Kennispunt. 

De e-mailadressen konden we gebruiken omdat inwoners actief aan hebben gegeven door 

Twente Milieu geïnformeerd te worden per e-mail. Daarnaast liepen er online advertentie-

campagnes via Facebook en Instagram en werd een advertentie geplaatst in huis-aan-huis 

kranten in alle gemeenten. Om de respons te verhogen werd aangegeven dat 25 inwoners 

een VVV-bon van € 25,- konden winnen. In het totaal vulden 16.864 inwoners de vragen-

lijst in, dit betekent een respons van maar liefst 27%. In 2017 was de respons 11%.

Algemeen rapportcijfer per afvalsoort

In 2017 kreeg Twente Milieu een 7,2 als algemeen rapportcijfer. Hoewel dat een mooi cijfer 

is, hebben we gezegd dit cijfer te willen verhogen naar een 7,5. Gemiddeld wordt er in 

2019 een 7,6 gegeven voor de inzameling van het afval, dit is boven de afgesproken norm 

van een 7,0 en dus ook boven de gestelde ambitie van een 7,5. Het meest tevreden zijn de 

inwoners over de inzameling van gft (8,2) en verpakkingen (8,0). Het grof restafval scoort 

net als in 2017 het laagst met een 6,8. Ten opzichte van 2017 is hier wel een lichte stijging 

te zien, toen scoorde de inzameling van grof restafval een 6,2. In onderstaande tabel is het 

rapportcijfer per afvalsoort voor de gemeente Enschede weergegeven:

Rest Gft Papier Glas Verpak. Grof rest Textiel Gemid.

2019 7,8 8,3 8,1 7,6 7,7 6,6 7,2 7,6

2017 7,2 8,0 7,7 7,0 6,8 5,1 - 7,0

Gemiddeld wordt 

er in 2019 een 7,6 

gegeven voor de 

inzameling van het 

afval. 

Met onze gemeenten is afgesproken dat wij iedere twee jaar een 
onderzoek doen naar de tevredenheid van onze inwoners.  
Twente Milieu staat voor kwaliteit en vakmanschap en vindt het  
van groot belang te weten of onze klanten onze dienstverlening  
ook zo ervaren. 
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Klantenservice en Communicatie

In het onderzoek is ook gevraagd naar de tevredenheid over de klantenservice van Twente 

Milieu. In onderstaande tabel worden de reacties weergeven op verschillende stellingen 

over de klantenservice van Twente Milieu (% mee eens) van de gemeente Enschede. 

Bij het onderdeel communicatie is met name gevraagd hoe er door inwoners wordt 

gezocht naar informatie over afvalinzameling en hoe men op de hoogte is van de juiste 

inzameldagen. Daarnaast is er een reactie gevraagd op een aantal stellingen over 

communicatie. In onderstaande tabel staan deze resultaten voor gemeente Enschede 

weergegeven (% mee eens).

In deze jaarrapportage hebben we een aantal belangrijke resultaten uit het 

Klanttevredenheidsonderzoek 2019 toegevoegd. Voor meer resultaten, toelichting en/of 

verdieping kunt u terecht bij de adviseur Strategie & Beleid van Twente Milieu.

Vriendelijk Snel te woord 
gestaan

Snel  
antwoord

Voldoende 
kennis

Antwoord  
begrijpelijk

2019 83% 74% 77% 80% 83%

2017 81% 66% 71% 75% 81%

Ik weet welk 
afval in welke 

container 
thuishoort.

Als ik weet 
wat er van 

mij verwacht 
wordt, ben ik 

bereid mijn 
gedrag aan te 

passen.

Twente 
Milieu is 

zichtbaar 
en herken-

baar in mijn 
gemeente.

Ik vind het 
belangrijk 

te weten 
wat er met 
mijn afval 

gebeurt.

Door de 
informatie 

van Twente 
Milieu weet 

ik waar ik 
mijn afval 
kwijt kan. 

2019 89% 86% 88% 41% 85%

2017 88% 73% 86% 49% 74%

Benchmark Huishoudelijk Afval 

Jaarlijks organiseren de NVRD en Rijkswaterstaat de landelijke benchmark huishoudelijk 

afval. Twente Milieu neemt op twee manieren deel aan deze benchmark, namelijk per 

gemeente en als bedrijf. De benchmark per gemeente zoomt vooral in op de resultaten 

van de gemeenten afzonderlijk, afgezet tegen gemeenten in dezelfde stedelijkheidsklasse. 

Aan de benchmark doen ruim 150 gemeenten mee. 

Twente Milieu neemt ook deel als bedrijf aan de benchmark en spiegelt op die manier 

haar bedrijfsvaardigheden en inzamelkosten met branchegenoten. Dit levert waardevolle 

informatie op over de mate van efficiency en effectiviteit van het bedrijf, belangrijk voor 

zowel aandeelhouders als opdrachtgevers.

Inzamelkosten

De benchmark bekijkt inzamelkosten per afvalstroom. Dit zijn de kosten voor inzameling 

van de huishoudelijke afvalstromen door de inzamelaars van de gemeenten, zonder de 

verwerkingskosten van deze afvalstromen. Het betreffen de kosten tot het moment van 

lossen van de afvalstroom bij de verwerker. Alle kosten daarna worden immers door 

anderen gemaakt. Voor Twente Milieu zijn daarmee vooral de inzamelkosten belangrijk bij 

een vergelijk op basis van kosten met de benchmark. 

De kosten worden op twee manieren in beeld gebracht: per aansluiting en per 

ingezamelde ton van de afvalstroom. Het bedrag per aansluiting is het bedrag aan 

inzamelkosten dat per huishouden in de afvalstoffenheffing terecht komt. Het bedrag per 

ingezamelde ton zegt iets voor de efficiency van de inzamelaar: hoe lager de kosten per 

ton hoe efficiënter er is ingezameld.

Kosten per aansluiting

De gemiddelde inzamelkosten per aansluiting bij fijn restafval zijn laag in het gebied van 

Twente Milieu. Dit heeft voornamelijk te maken met de geringe hoeveelheid fijn restafval 

die de gemeenten nog hebben door alle beleidsmaatregelen die zijn genomen. Dit heeft 

een aanzienlijk positief effect gehad op de inzamelkosten.

De inzamelkosten per aansluiting van de overige afvalstromen zijn in lijn met 

de gemiddelden van de benchmark. Vanwege het groene en relatief landelijke 

verzorgingsgebied van Twente Milieu zamelen we veel gft in, waardoor deze kosten 

per aansluiting iets hoger zijn. Bij verpakkingen is in sommige gemeenten sprake van 

een dubbele inzamelstructuur met zowel inzameling aan huis als een groot aantal 

verzamelcontainers. Niet enkel bij winkelcentra, maar ook in wijken en buurten worden de 

verpakkingen daar ook op centrale plekken ingezameld. Dit zorgt voor hogere kosten bij 

deze afvalstroom.

De gemiddelde inzamelkosten per aansluiting zijn bij Twente Milieu 8% lager dan het 

landelijk gemiddelde. Een voordeel van 5 euro per aansluiting ten opzichte van het 

gemiddelde, dat een gunstig effect heeft op de afvalstoffenheffing van onze gemeenten. 

De gemiddelde 

inzamelkosten per 

aansluiting bij fijn 

restafval zijn laag 

in het gebied van 

Twente Milieu. 
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Kosten per ton

De kosten per ton zeggen iets over de efficiency waarmee de afvalstroom is ingezameld. 

Deze kosten kunnen sterk verschillen vanwege de hoeveelheden die per inwoner 

ingezameld worden, maar ook de dichtheid en het soortelijk gewicht van de afvalstroom 

is van grote invloed. Een volle glascontainer is bijvoorbeeld veel zwaarder dan een volle 

papiercontainer, terwijl de handelingen (en dus de kosten) om hem te legen vergelijkbaar 

zijn.

Interessant is de vergelijking met de benchmark. Ten opzichte van andere inzamelaars zijn 

de kosten per ton van Twente Milieu bij iedere afvalstroom lager of gelijk. Dit toont aan 

dat Twente Milieu personeel en materieel efficiënt inzet bij de inzameling. 

In vergelijking met de benchmark zijn de inzamelkosten per ton van Twente Milieu 

bij de belangrijkste afvalstromen 22% lager dan bij andere inzamelaars. Een positief 

resultaat waarmee kan worden vastgesteld dat Twente Milieu op een efficiënte wijze de 

huishoudelijke afvalstromen inzamelt bij de aangesloten gemeenten.

€ per aansluiting € per ton

Twente Milieu Benchmark Twente Milieu Benchmark

Fijn restafval 14 24 58 62

GFT 18 16 65 83

Papier 9 9 86 86

Verpakkingen 14 11 155 238

Glas 2 2 34 41

Totaal 57 62 398 510

T.o.v. benchmark -8% -22%
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