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Hoofdstuk 1

FEITEN EN CIJFERS
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1 FEITEN EN CIJFERS

Afvalbeleid
De gemeente Borne kent per 1 januari 2020 gedifferentieerde 
tarieven (diftar) voor restafval. Huishoudens betalen een 
vast basistarief en daarnaast voor het aantal keren dat de 
container voor restafval aan straat wordt gezet om te legen  
of voor het aantal keren dat de verzamelcontainer voor 
restafval gebruikt wordt. 

In 2019 is ter voorbereiding op de invoering van diftar, 
het complete containerbestand vernieuwd. Hierbij zijn de 
registraties per huishouden op orde gebracht en het heeft 
de huishoudens de mogelijkheid geboden om het gewenste 
volume container te kiezen voor restafval en gft. Daarnaast 
zijn er extra verzamelcontainers geplaatst voor diverse 
afvalstromen, om op die manier iedereen de gelegenheid  
te bieden het afval op de juiste manier aan te bieden.

De inzameling van restafval is per 1 januari vierwekelijks, 
evenals de inzameling van verpakkingen aan huis. Het gft 
wordt tweewekelijks ingezameld. De inzameling van papier 
loopt via verenigingen en buiten Twente Milieu om.

Projecten en campagnes
In 2020 is er door de gemeente Borne ingezet op het 
verbeteren van de kwaliteit van ingezamelde afvalstromen, 
met name bij gft en verpakkingen. Hiertoe zijn voorloopacties 
gehouden bij de inzameling aan huis, waarbij gecontroleerd 
is of het afval op de juiste manier is aangeboden en onjuist 
aangeboden containers niet zijn geleegd en van een hanger 
met redenen zijn voorzien. 
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Containertypes in Borne 01-01-2020 31-12-2020

Restafval 140 liter  6.515  6.261 

Restafval 240 liter  2.487  2.733 

Gft 140 liter  1.604  1.684 

Gft 240 liter  7.470  7.440 

Verpakkingen 140 liter -  5 

Verpakkingen 240 liter  8.281  8.359 

  Figuur 01: containertypes in de gemeente Borne 2020

Verzamelcontainers
Er zijn in 2020 elf extra verzamelcontainers voor restafval 
geplaatst in de gemeente Borne. Alle huishoudens hebben 
toegang tot deze verzamelcontainers met hun milieupas. 
Daarmee is er achtervang voor huishoudens die niet 
voldoende hebben aan de vierwekelijkse inzameling aan huis 
van restafval. Het is tevens mogelijk de restafvalcontainer in 
te leveren en enkel gebruik te maken van verzamelcontainers 
voor restafval voor alle huishoudens op basis van 
vrijwilligheid. 

In Hertme en Zenderen zijn milieupleintjes gerealiseerd 
voor gescheiden afvalstromen, waardoor deze kernen ook 
een nette en toekomstbestendige voorziening hebben om 
gescheiden afvalstromen in te zamelen. 

Containerwisselingen
Alle containers voor restafval en gft zijn eind 2019 vervangen. 
Begin 2020 zijn de laatste wisselingen nog uitgevoerd, 
waardoor er nog een aantal van klein (140 liter) naar 
groot (240 liter) zijn gewisseld bij restafval. Het is in 2020 
ook mogelijk geworden om te kiezen voor een kleinere 
verpakkingencontainer, sinds de introductie waren er enkel 
grote verpakkingencontainers beschikbaar. De eerste 140 liter 
containers zijn inmiddels uitgezet.

Verzamelcontainers in Borne 01-01-2020 31-12-2020

Restafval 23 34

Gfe 10 12

Verpakkingen 21 23

Glas (bont) 16 16

  Figuur 02: verzamelcontainers in de gemeente Borne 2020
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Afvalstoffenheffing
De afvalstoffenheffing bestaat in 2020 uit een vast basistarief 
voor alle huishoudens, aangevuld met een tarief op basis 
van gebruik voor restafval. Het laten legen van gft en 
verpakkingencontainers is gratis. In het basistarief is een 
gratis quotum verwerkt van 100 kilo voor grove afvalstromen 
en 1.000 kilo voor grof tuinafval, dat ingezet kan worden op 
het Milieupark in Hengelo.

Afvalstoffenheffing 2020

Basistarief  € 141,36 

Lediging restafval 30 liter  € 0,90 

Lediging restafval 140 liter  € 4,25 

Lediging restafval 240 liter  € 7,30 

Lediging gft 140 liter  Gratis 

Lediging gft 240 liter  Gratis 

Lediging verpakkingen 140 liter  Gratis 

Lediging verpakkingen 240 liter  Gratis 

Grof restafval 100 kg/jaar

Grof tuinafval 1.000 kg/jaar

Containerwisseling (1e gratis)  € 30,00 

Voorrijkosten grof afval (1e gratis)  € 30,00 

Grof restafval (per 3m3)  € 88,25

  Figuur 03: Afvalstoffenheffing in de gemeente Borne 2020
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Hoofdstuk 2

AFVALSTROMEN
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2 AFVALSTROMEN

Restafval
Het eerste jaar diftar laat zich goed zien in de daling van het 
restafval: van 136 naar 92 kilo per inwoner. Dat is een daling 
van 30% die gebruikelijk is bij de invoering van diftar en die 
misschien wel groter was geweest indien geen sprake was 
geweest van coronamaatregelen.

Het restafval is ingezameld aan huis met grijze containers 
en met verzamelcontainers. 84% werd met de grijze 
containers ingezameld, 8% van het restafval is naar de 
verzamelcontainers gebracht. De laatste 8% van het restafval 
is ingezameld op het Milieupark in Hengelo.

Een kwart van het restafval bestaat op basis van gewicht 
nog uit gft (tuinafval en etensresten), op basis van volume 
bestaat een kwart nog uit verpakkingen. Dertig procent 
bestaat uit echt restafval dat niet te scheiden is, wat laat zien 
dat de ambitie van 50 kilo restafval uit de regionale afvalvisie 
Afvalloos Twente haalbaar is.

Restafval in de gemeente Borne

   kg/inw/jaar 2018
   kg/inw/jaar 2019
   kg/inw/jaar 2020 145
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  Figuur 04: restafval in kilogram per inwoner in de gemeente Borne 2018 - 2020

Restafval in de gemeente Borne

   Huis aan huis
   Verzamelcontainers
   Afvalbrengpunt

  Figuur 05: verdeling restafval in de gemeente Borne 2020
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  Figuur 06: Sorteeranalyse restafval in de gemeente Borne 2020
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CORONAMAATREGELEN
In maart 2020 deed Covid 19 haar intrede in Nederland en vanaf 

dat moment nam het ons land in een wurggreep. Er werden zware 

maatregelen genomen die het openbare en publieke leven hebben 

beïnvloed. Deze invloeden zijn ook merkbaar (geweest) bij de 

afvalinzameling en terug te zien in de resultaten over geheel 2020. 

Thuiswerken
Het thuiswerken door corona heeft zijn effect gehad op de ingezamelde hoeveelheden en 
het aanbod van containers. In de volle breedte zien we dat er meer huishoudelijk afval is 
ingezameld, gemiddeld genomen zo’n 10%. De containers aan huis zijn vaker aan straat gezet, 
verzamelcontainers zijn meer gebruikt en de afvalbrengpunten kenden meerdere pieken 
qua zowel bezoekers als hoeveelheid afval gedurende de lockdowns en andere beperkende 
maatregelen. 

Huishoudelijk afval
Door het thuiswerken is gebleken dat met name de hoeveelheid restafval en verpakkingen aan 
huis toenam. Ten opzichte van de verwachting zijn containers vaker aan straat gezet en je ziet 
dit ook terug in de hoeveelheden. Doordat de horeca grotendeels gesloten is geweest werd  
er meer en vaker thuis gegeten. 

Grof afval
Door de beperkende maatregelen zijn er minder mensen met vakantie geweest. Dit is terug 
te zien in onder andere de hoeveelheid ingezameld gft, grof tuinafval en de hoeveelheid 
gebrachte grove afvalstromen op de afvalbrengpunten: men is massaal in de tuin aan het werk 
gegaan of gaan verbouwen in/aan huis. Men is gaan opruimen, wat heeft gezorgd voor drukte 
op de afvalbrengpunten en op de piekmomenten zelfs tot lange wachtrijen en in sommige 
gemeenten inzet van verkeersregelaars. 

Dienstverlening Twente Milieu
De dienstverlening van Twente Milieu is grotendeels uitgevoerd zoals inwoners van ons 
gewend zijn. Slechts enkele diensten hebben hinder ondervonden van de maatregelen. Zo is de 
papierinzameling met vrijwilligers in diverse gemeenten volledig overgenomen door Twente 
Milieu of in aangepaste vorm uitgevoerd, was het gedurende een periode niet mogelijk om 
van volume te wisselen qua container aan huis vanwege beperking van transportbewegingen 
en directe contacten en was de klantenservice sommige periodes minder goed telefonisch 
bereikbaar door een beperking van werkplekken en thuiswerkbeleid. 

Alle genomen maatregelen zijn gebaseerd geweest op de maatregelen van het RIVM en in lijn 
en afstemming met Veiligheidsregio Twente uitgevoerd. Gemeenten zijn door Twente Milieu 
continu middels schriftelijke mededelingen geïnformeerd over alle genomen maatregelen, 
communicatie met de inwoner is verlopen via een speciaal daarvoor ingerichte website.

Textielinzameling
De afvalinzameling is niet onderbroken geweest, op de inzameling van textiel na.  
De textielcontainers zijn in maart gesloten vanwege de onzekerheden rondom personele 
inzet bij de sortering en de afzetmarkt van de gesorteerde deelstromen. De textielcontainers 
zijn pas eind augustus weer geopend. Dit is gefaseerd gebeurd, om zo de eerste piek op te 
kunnen vangen. Sindsdien is de textielinzameling ononderbroken doorgegaan, ondanks nieuwe 
beperkende maatregelen en lockdowns en mede door extra inzet van de kringloopbedrijven bij 
de sortering.
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Gft-afval
De hoeveelheid ingezameld gft is toegenomen met 25 kilo per 
inwoner. Dat is een forse stijging, waarschijnlijk veroorzaakt 
door zowel de invoering van diftar als de coronamaatregelen. 
In vergelijking met andere Twentse gemeenten waar enkel 
sprake is van coronamaatregelen, is de stijging groot, 
waardoor gesteld kan worden dat diftar hier zeker effect 
heeft. Van de gemeenten die aangesloten zijn bij Twente 
Milieu is de gemeente Borne met 176 kilo koploper qua 
hoeveelheid gft. Geografische kenmerken (grondgebonden 
woningen, landelijkheid) zijn hierop van invloed, desondanks 
een uitstekend resultaat.

Gft-afval in de gemeente Borne

   kg/inw/jaar 2018
   kg/inw/jaar 2019
   kg/inw/jaar 2020 147

151

176
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  Figuur 07: Gft-afval in kilogram per inwoner in de gemeente Borne 2018 - 2020
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Verpakkingen
In Borne is een stijging te zien van de ingezamelde 
hoeveelheid verpakkingen. Driekwart van de 
verpakkingen wordt aan huis ingezameld, een kwart met 
verzamelcontainers. Rondom de verpakkingen heeft veel 
gespeeld in 2020 (zie pag. 13) en dit heeft Borne ook geraakt. 
Eind 2020 is een actieplan opgesteld en zijn de eerste 
voorloopacties en communicatieacties uitgevoerd om de 
ingezamelde kwaliteit te verbeteren. 

Verpakkingen in de gemeente Borne

   kg/inw/jaar 2018
   kg/inw/jaar 2019
   kg/inw/jaar 2020 40

43

49

0 25 50 

  Figuur 08: Verpakkingen in kilogram per inwoner in de gemeente Borne 2018 - 2020

Verpakkingen in de gemeente Borne
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  Figuur 09: Verpakkingen in de gemeente Borne 2020
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VERPAKKINGENDOSSIER
Sinds de introductie van het gescheiden inzamelen van plastic 

verpakkingen in 2010/2011 is de ingezamelde hoeveelheid alleen 

maar toegenomen. Inmiddels zijn aan de gescheiden afvalstroom 

al jarenlang de drankenkartons en het blik toegevoegd. Samen 

vormen zij de afvalstroom verpakkingen, die wordt ingezameld met 

verzamelcontainers en huis aan huis.  

De huidige structuur van de gescheiden inzameling is tot stand gekomen via de eerste 
‘Raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022’, waarin de taken en verantwoordelijkheden 
zijn vastgelegd en een systeem is overeengekomen waarbij het verpakkende bedrijfsleven 
belasting betaalt over de hoeveelheid materiaal die zij verwerkt in verpakkingen.  
Deze belasting wordt vervolgens gebruikt om de inzameling, sortering en  
vermarkting van de gescheiden ingezamelde verpakkingen te financieren. 

In 2020 is dit model gewijzigd, mede naar aanleiding van een motie op het VNG Congres 
in 2019. Waar gemeenten tot en met 2019 nog verantwoordelijk waren voor hun eigen 
contracten voor sortering en vermarkting, zijn er nu afspraken om binnen een vastgesteld 
landelijk protocol over te stappen op een regiemodel. In dit model is de gemeente enkel 
nog verantwoordelijk voor de inzameling en krijgt zij een vergoeding over de ingezamelde 
hoeveelheid verpakkingen.

De Twentse gemeenten werken sinds 1 juli 2020 binnen de nieuwe kaders. Hoewel er sindsdien 
niks aan de samenstelling van het gescheiden verpakkingsafval is gewijzigd, werden zij direct 
geconfronteerd met afkeur van de aangeleverde vrachten. De vervuiling die aanwezig was 
bleek te groot en niet te voldoen aan het nieuwe protocol. Hierdoor liepen gemeenten de 
vergoeding mis en moesten er bovendien kosten worden gemaakt om de afgekeurde vrachten 
te verwerken. Een enorme tegenvaller binnen het afvalbeleid en de afvalbegroting.

Gedurende de tweede helft van 2020 zijn er op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau 
gesprekken gevoerd met Nedvang, die contractpartij is namens het verpakkende bedrijfsleven 
voor de gemeenten. Gezamenlijk zijn er maatregelen genomen om de kwaliteit van de 
gescheiden ingezamelde verpakkingen te verbeteren en afspraken gemaakt omtrent de 
acceptatie van vrachten en de beoordeling er van. Hierdoor is de situatie verbeterd.

Genomen maatregelen in Twente:
•  Beladingsgraad van inzamelvoertuigen verminderd
•  Extra sorteeranalyses uitgevoerd
•  Stickers op verpakkingencontainers aan huis en verzamelcontainers
•  Inzet van social media
•  Advertenties in weekbladen en –kranten
•  Voorloopacties bij huis aan huis inzameling
•  Analyses van verzamelcontainers uitgevoerd
•  Proeven met toegangscontrole op verzamelcontainers
•  Inzet van Afvalcoach op locatie

De gesprekken en onderhandelingen met Nedvang gaan in 2021 verder. Doel van beide partijen 
is om de recycling van verpakkingen te bewerkstelligen door verbeteringen door te voeren bij 
de inzameling, de communicatie met en richting inwoner te verbeteren en kaders af te spreken 
waarbinnen beide partijen kunnen werken en die haalbaar zijn in de praktijk.

Bovenstaande problematiek doet niks af aan het succes van de gescheiden inzameling van 
verpakkingen in Twente. We zien dat verreweg het grootste aandeel gescheiden wordt 
ingezameld en dat de hoeveelheid verpakkingen in het restafval sterk is afgenomen de 
afgelopen jaren. Helaas zien we ook producten en materialen in deze afvalstroom die er 
niet in thuis horen en voor vervuiling zorgen. Opgave is om dit effect te verminderen en de 
afvalstroom verpakkingen zo zuiver mogelijk aan te bieden bij de sorteerder: enkel eenmalige 
verpakkingen van plastic, blik en drankenkartons die leeg en schoon zijn. Door de afkeur zien 
we helaas ook veel goed gescheiden verpakkingen in deze vrachten verbrand worden, samen 
met de materialen die er niet in thuis hoorden.
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Stoorstoffen
Stoorstof 1 betreft gevaarlijk afval als chemisch afval 
(voorzien van symbool), dierlijk afval en medisch afval.  
Deze stoorstoffen mogen volgens het protocol in zijn  
geheel niet aangetroffen worden. 

Onder stoorstof 2 worden te grote of zware materialen 
gerekend (groter dan 75 centimeter, inhoud groter dan vijf 
liter, zwaarder dan 0,5 kilo) en afvalstromen die niet bij 
verpakkingen horen zoals hout, hard kunststof, textiel, glas  
en zakken restafval. Van dit type stoorstoffen mag maximaal  
15% aanwezig zijn volgens het nieuwe protocol om te spreken 
van een zuivere afvalstroom verpakkingen.

0,9

  Figuur 10: Sorteeranalyse verpakkingen in de gemeente Borne 2020
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   Blik verpakkingen
   Drankenkartons
   Inzamelzakken
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   Stoorstof 2
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Papier
De ingezamelde hoeveelheid papier blijft redelijk constant 
de afgelopen jaren, neemt slechts heel langzaam iets af. 
De digitalisering speelt hierbij een rol. Wel verandert de 
samenstelling van het papier doordat er steeds meer karton 
komt vanwege de pakketbezorging. Zeker in 2020 was dit het 
geval vanwege de lockdowns en andere coronamaatregelen. 
Karton betekent veel volume maar is ten opzichte van 
normaal papier een stuk lichter. Grote dozen passen niet altijd 
in de containers aan huis of verzamelcontainers en kunnen 
zorgen voor bijplaatsingen of verklemmingen.

  Figuur 11: Papier in kilogram per inwoner in de gemeente Borne 2018 - 2020
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Glas
In de gemeente Borne is gemiddeld 28 kilo glas per inwoner 
ingezameld. De gemeente behoort daarmee tot de koplopers 
qua hoeveelheid gescheiden glas in de regio. Ten opzichte  
van 2019 is er een stijging te zien, die mede veroorzaakt zal 
zijn door de coronamaatregelen die er voor hebben gezorgd 
dat mensen meer thuis zijn geweest en meer huishoudelijk 
afval hebben geproduceerd, waaronder ook glazen flessen  
en potten.

Glascontainers zijn bedoeld voor verpakkingsglas, dus niet 
voor vazen, drinkglazen, ruiten en schalen. Deze horen bij  
het restafval of kunnen als vlakglas naar het Milieupark 
worden gebracht.

Glas in de gemeente Borne

   kg/inw/jaar 2018
   kg/inw/jaar 2019
   kg/inw/jaar 2020 25

25

28
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  Figuur 12: Glas in kilogram per inwoner in de gemeente Borne 2018 - 2020
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Textiel
De hoeveelheid textiel die is opgenomen in deze  
rapportage is ingezameld door Kringloopbedrijf Borne en 
middels huis aan huis inzamelingen door goede doelen.  
Deze inzamelrondes worden aangekondigd in de Bornse 
Courant en georganiseerd door de goede doelen zelf. 

In tegenstelling tot de textielcontainers van Twente Milieu 
zijn de textielcontainers van Kringloop Borne slechts gesloten 
geweest van maart tot en met mei.

Textiel in de gemeente Borne

   kg/inw/jaar 2018
   kg/inw/jaar 2019
   kg/inw/jaar 2020 7
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  Figuur 13: Textiel in kilogram per inwoner in de gemeente Borne 2018 - 2020
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Hoofdstuk 3

MILIEUPARK
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3 MILIEUPARK

De gemeente Borne maakt gebruik van het Milieupark van 
de gemeente Hengelo. De ingezamelde hoeveelheden van 
het Milieupark zijn op basis van inwoneraantal verdeeld over 
beide gemeenten. Nieuw in 2020 is het verbod op aanleveren 
van huishoudelijk restafval. Bezoekers die toch met dit 
afval komen, kunnen het kwijt in verzamelcontainers voor 
het Milieupark. Het restafval dat wel is afgevoerd van het 
Milieupark is afkomstig uit de openbare ruimte en gebracht 
door gemeentelijke diensten van zowel de gemeente Hengelo 
als Borne. Het betreft zwerfafval en bijplaatsingen.

Het aantal Bornse bezoekers is gestegen naar ruim 20.000. 
We zien hier een duidelijk effect van de coronamaatregelen. 
Van alle huishoudens heeft 58% één of meerdere keren 
gebruik gemaakt van het Milieupark, gemeten aan het aantal 
unieke bezoekers.

Van het stortquotum voor grof afval is gemiddeld 39 van de 
100 kilo per huishouden gebruikt, voor grof tuinafval geldt 
gemiddeld 71 van de 1.000 kilo.

Ingezamelde afvalstromen Kg per inwoner

Apparaten  6 

Asbest  0,3 

Banden  0,4 

Dakleer  1 

Restafval  8 

Gasbeton  0,3 

Gips  1 

Grof restafval  18 

Grof tuinafval  71 

A hout  1 

B Hout  24 

C Hout  0,4 

KCA  2 

Hard kunststof  2 

Matrassen  1 

Metalen  5 

Papier  7 

Piepschuim  0,3 

Puin  5 

Tapijt  2 

Vetten/oliën  0,2 

Vlakglas  1 

Totaal ingezameld in kg 156

  Figuur 14: Ingezamelde afvalstromen in de gemeente Borne 2020
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Aantal bezoekers op het Milieupark 2019 2020

Dagpas  1.029  991 

Borne  15.219  20.350 

Hengelo  102.051  110.454 

   Tabel 15: Aantal bezoekers op het Milieupark in de gemeente Borne 2019 - 2020

Unieke bezoekers op het Milieupark 2019 2020

Unieke bezoekers  4.983  5.845 

   Tabel 16: Unieke bezoekers op het Milieupark in de gemeente Borne 2019 - 2020

Gebruikt stortquotum restafval 2020

Per huishouden 39

   Tabel 17: Gebruikt stortquotum restafval in de gemeente Borne 2020

Gebruikt stortquotum groen 2020

Per huishouden 71

  Figuur 18: Gebruikt stortquotum restafval in de gemeente Borne 2020
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Bezoekers op het Milieupark

15.219
20.350

0 12.500 25.000 37.500 50.000 

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

   aantal bezoeken in 2019
   aantal bezoeken in 2020

Totaal per jaar

2019 2020

Jan 989 1.118

Feb 978 1.028

Mrt 1.201 1.788

Apr 1.367 2.280

Mei 1.412 2.339

Jun 1.254 1.764

Jul 1.477 1.993

Aug 1.590 1.595

Sep 1.128 1.613

OktOkt 1.377 2.050

Nov 1.147 1.511

Dec 1.299 1.271

Totaal 15.219 20.350

  Figuur 19: Aantal bezoeken Milieupark Borne 2019 - 2020
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Hoofdstuk 4

CONTAINERGEBRUIK
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4 CONTAINERGEBRUIK

Huishoudens plaatsten gemiddeld 8 tot 9 keer per jaar hun 
grijze container voor restafval aan straat. Dat is ongeveer 
de helft van het aantal mogelijkheden bij vierwekelijks 
inzamelen. Doordat betaald wordt per lediging, wordt de 
container enkel aan straat gezet wanneer hij vol is. De meeste 
huishoudens doen dus ongeveer acht weken over het vullen 
van hun grijze container. In 2019 werd de grijze container nog 
gemiddeld 11 keer per jaar aan straat gezet, de invoering van 
diftar heeft hier dus een effect laten zien. 

De verzamelcontainers voor restafval zijn gemiddeld 39 keer 
per jaar gebruikt door huishoudens zonder grijze container 
aan huis. Dat betekent dat men ongeveer eens in de negen 
dagen een zak restafval naar de verzamelcontainer heeft 
gebracht.

Waar de containers voor restafval minder vaak geleegd 
werden, zien we bij het gft een tegenovergesteld effect. 
Gemiddeld werd de gft container 16 tot 18 keer per jaar  
voor lediging aan straat gezet, van de 26 mogelijkheden. 
Voorheen was dit nog ongeveer 15 keer per jaar.  
 
Aangenomen kan worden dat het gft nu dus beter  
gescheiden wordt, wat we eerder ook al zagen bij  
de ingezamelde hoeveelheid gft.

Het gebruik van de oranje verpakkingencontainer is niet 
significant gewijzigd: zowel in 2019 als in 2020 zien we dat 
deze gemiddeld 11 keer per jaar wordt geleegd bij de Bornse 
huishoudens.

  Figuur 20: Containertypegebruik in de gemeente Borne 2020

Containertypes in de gemeente Borne Gemiddeld

Restafval 30 liter (verzamelcontainer)  39 

Restafval 140 liter  8 

Restafval 240 liter  9 

Gft 140 liter  16 

Gft 240 liter  18 

Verpakkingen 140 liter  4 

Verpakkingen 240 liter  11 

Klachten en meldingen Aantal ledigingen 2020

Container niet geleegd  468 0,14% van alle ledigingen

Containerwisseling  1.281 4,8% van alle containers aan huis

Milieupas aanvraag  948 9% van alle milieupassen

Grof afval op afroep  1.291 13% van alle huishoudens

Melding verzamelcontainer  210  2,5 gemiddeld per container

  Figuur 21: Aantal klachten en meldingen in de gemeente Borne 2019 - 2020
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Hoofdstuk 5

INTERGEMEENTELIJKE
VERGELIJKING
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5 INTERGEMEENTELIJKE VERGELIJKING
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Restafval
Vijf van de negen gemeenten is het gelukt om het landelijke 
doel van 100 kilo restafval per inwoner in 2020 te behalen.  
Dit ondanks de pandemie, die in alle gemeenten heeft 
gezorgd voor een hoger aanbod van huishoudelijk afval. 

Het doel in 2030 is om nog slechts 50 kilo restafval per 
inwoner in te zamelen. Dit hebben de gemeenten gezamenlijk 
gevat in de regionale visie Afvalloos Twente. 

Intergemeentelijke 
vergelijking restafval

Intergemeentelijke 
vergelijking gft-afval

   Almelo

   Borne

   Enschede

   Haaksbergen

   Hengelo

   Hof van Twente

   Losser

   Oldenzaal

   Wierden

190

92

126

141

77

91

92

106

0 50 100 150 200

  Figuur 22: Intergemeentelijke vergelijking van restafval 2020

  Figuur 23: Intergemeentelijke vergelijking van gft-afval 2020

Gft
De hoeveelheid ingezameld gft per gemeente verschilt sterk 
en is grotendeels te verklaren door de stedelijkheid.  
De drie grote steden zamelen relatief weinig gft in, terwijl de 
meer landelijke gemeenten juist meer inzamelen. Voor alle 
gemeenten geldt dat er nog een groot deel aan keukenafval in 
het restafval belandt en dat er dus nog verbetering mogelijk is.
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  Figuur 24: Intergemeentelijke vergelijking van verpakkingen 2020

Verpakkingen
De afvalstroom verpakkingen blijft toenemen in omvang. 
Vorig jaar zamelden de gemeenten gemiddeld nog 39 kilo per 
inwoner in, in 2020 was dit 51. Deels te verklaren doordat er 
meer huishoudelijk afval was vanwege de coronamaatregelen, 
deels zien we dat de kwaliteit van het ingezamelde materiaal 
niet goed is en dat er te veel afval bij de verpakkingen zitten 
die worden gezien als stoorstoffen of vervuiling. De keerzijde 
van het succes van deze gescheiden inzameling aan de bron, 
waar volop aandacht voor is binnen alle gemeenten om dit te 
verbeteren.

Papier
Papier blijft een grote afvalstroom in alle gemeenten. 
De inzameling is verschillend georganiseerd: deels met 
containers aan huis, deels gebundeld en in dozen aan straat 
en in sommige gemeenten moeten de inwoners het papier 
zelf wegbrengen naar centrale locaties waar periodiek 
containers staan opgesteld. Verenigingen worden vaak 
ingezet bij de inzameling, waarvoor zij een vergoeding per 
kilo ontvangen. Omdat een deel van de papierinzameling 
niet via Twente Milieu loopt, kan het zijn dat een deel van de 
ingezamelde hoeveelheid mist en de resultaten beter zijn dan 
gepresenteerd.
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  Figuur 25: Intergemeentelijke vergelijking van papier 2020
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Glas
Van al het verpakkingsglas in Nederland wordt inmiddels  
90% gescheiden ingezameld. Ook in Twente loopt 
deze inzameling goed, al zijn er wel enkele verschillen 
waarneembaar tussen de gemeenten. In alle gemeenten 
wordt bont glas ingezameld, enkel in de stedelijk compacte 
gemeenten wordt glas gescheiden op kleur voor een hogere 
opbrengst en beter milieurendement. Dit betreffen Almelo, 
Enschede, Hengelo en Oldenzaal. We zien dat de verhouding 
tussen wit en bont glas daar 50-50 is.

Textiel
De textielinzameling met verzamelcontainers is in 2020 
meerdere maanden onderbroken geweest in alle gemeenten 
vanwege coronamaatregelen. Hierdoor vallen de resultaten 
tegen. Een deel van het textiel is ingezameld via containers 
van derden of huis aan huis inzameling, het is voor Twente 
Milieu niet in alle gevallen mogelijk hier een compleet 
beeld van te geven omdat deze hoeveelheden niet altijd 
gerapporteerd worden.

Intergemeentelijke 
vergelijking glas

Intergemeentelijke 
vergelijking textiel

  Figuur 26: Intergemeentelijke vergelijking van glas 2020

  Figuur 27: Intergemeentelijke vergelijking van textiel 2020
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2030

   Restafval

  Figuur 28: Hoeveelheid restafval per persoon in kg

Afvalloos Twente

Restafval

2015 203

2016 184

2017 131

2018 124

2019 114

2020 109

Ambitie 2030 50
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Hoofdstuk 6

BUURTONDERHOUD
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6 BUURTONDERHOUD

Almelo Borne Enschede Haaksbergen Hengelo
Hof van 
Twente

Losser Oldenzaal Wierden

Begraafplaats √

Boomonderhoud √ √

Calamiteitendienst √ √ √ √

Evenementen √ √ √ √

Groenonderhoud √ √

Parkeerbeheer √

Plaagdierbeheersing √ √ √ √ √

Reiniging √ √ √ √

Rioolservice √ √ √ √ √ √ √ √

Schouwen √ √ √

Speeltoestellen √ √

Verkeerslichten √ √

Winterdienst √ √ √ √ √ √

Bestrijding 
eikenprocessierups

√

   Figuur 29: Twente Milieu voert in alle gemeenten taken uit op het gebied van Buurtonderhoud. 
In bovenstaande tabel is weergegeven welke taken zijn ondergebracht bij Twente Milieu per gemeente.
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BOR Borne
Sinds 2014 voert Twente Milieu een groot deel van 
de gemeentelijke taken in de openbare ruimte uit in 
de gemeente Borne. De taken zijn overgenomen en 
worden grotendeels op dezelfde wijze en tegen dezelfde 
kwaliteitseisen uitgevoerd. Financieel is er een voordeel 
behaald vanwege synergie met de andere gemeenten die 
aangesloten zijn bij Twente Milieu.

Buurtman
De introductie van de Buurtman enkele jaren geleden heeft 
in 2020 verder vorm gekregen door een bredere inzet. Naast 
verbinder van partijen in de openbare ruimte zijn ook meer 
taken rondom de afvalinzameling opgepakt, zodat er echt 
een integraal takenpakket is ontstaan. De Buurtman helpt 
mensen bijvoorbeeld met advies om thuis afval te kunnen 
scheiden, maar zorgt ook dat woningcorporaties en inwoners 
betrokken zijn bij ontwikkelingen in de openbare ruimte. Op 
het gebied van zwerfafval zijn meerdere acties ondersteund 
en de Buurtman heeft vijf bewonersinitiatieven een stap 
verder gebracht. 

Taakstelling
Gezamenlijk is gekeken naar financiële taakstelling die door 
de raad is opgelegd aan de taken die Twente Milieu uitvoert 
in de openbare ruimte. Er is een pakket aan maatregelen en 
wijzigingen opgesteld en doorgevoerd die hebben geleid tot 
het behalen van de opgelegde bezuinigingen, zonder al te veel 
in te boeten op kwaliteit. Waar mogelijk is zelfs gekeken naar 
een structurele omvorming die tevens helpt de biodiversiteit 
te vergroten.

Beheerdersgebouw gemeentelijke begraafplaats
In 2020 is hard gewerkt aan de realisatie van een nieuw 
beheerdersgebouw op de gemeentelijke begraafplaats. Een 
flinke verbetering voor de begraafplaats, waar te kampen 
was met een sterk verouderd gebouw. Het nieuwe gebouw 
bevat een toiletgelegenheid, kleine keuken, ontvangstruimte 
en biedt een kleedruimte. Naast het beheerdersgebouw is 
er ook voor Twente Milieu een faciliteit gerealiseerd voor 
opslag van materialen en gereedschappen. Het beeld van de 
begraafplaats is hierdoor verbeterd en de voorzieningen zijn 
op orde voor de komende periode. 

Eikenprocessierups
De bestrijding van de eikenprocessierups is in 2020 
succesvol verlopen. Door het hanteren van een nieuwe, 
deels preventieve aanpak is de overlast geminimaliseerd 
en zijn de nesten accuraat verwijderd. Er is door Twente 
Milieu samengewerkt met specialisten op dit gebied en 
gekeken naar de beste oplossing per locatie of gebied. Bij de 
inrichting van de openbare ruimte wordt nu ook gekeken bij 
omvormingen of nieuwe aanleg naar beplanting die het de 
eikenprocessierups moeilijk maakt zich te verspreiden. Hier 
vervult Twente Milieu een adviserende rol.

Beheerplan Veldkamp
Voor bedrijventerrein De Veldkamp, gelegen tussen Borne en 
Hengelo, is door Twente Milieu een beheerplan opgesteld. 
Na eerder te hebben geholpen bij de aanleg en realisatie van 
de beplanting op het terrein, is nu ook meegedacht en vorm 
gegeven aan het beheerplan. Het is een beheerplan geworden 
voor de periode 2020-2025 en het beheer en onderhoud zal in 
die periode worden uitgevoerd door Twente Milieu.

Biodiversiteit vergroten
Belangrijk aandachtspunt in 2020 en de komende jaren is 
het vergroten van de biodiversiteit. Hier is het maaibeleid 
inmiddels op aangepast en bij omvormingen of aanleg zal er 
extra rekening mee worden gehouden. Het helpt bijvoorbeeld 
bij het terugdringen van overlast van de eikenprocessierups 
en het bevordert de terugkeer van insecten en planten in de 
stedelijke omgeving. 

Sinds 2014 voert Twente Milieu een groot deel van  
de gemeentelijke taken in de openbare ruimte uit  
in de gemeente Borne.
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   Figuur 30: Beeldkwaliteit openbare ruimte gemeente Borne 2020

Beeldkwaliteit
Voor veel taken in de openbare ruimte worden kwaliteitsafspraken gemaakt. Op uniforme en 
objectieve wijze wordt hierbij door middel van schouwen vastgesteld wat de beeldkwaliteit is 
bij de verschillende taken. Tien schouwrondes per jaar resulteren in het uiteindelijke resultaat 
en de beeldkwaliteit. Per taak en gebied kan de afgesproken kwaliteit verschillen. 

De beeldkwaliteit mag maximaal 10% afwijken van de afgesproken kwaliteit, 90% moet dus de 
afgesproken kwaliteit hebben of een hoger niveau. Schouwrondes worden periodiek besproken 
met de gemeente, waarbij afwijkende resultaten direct worden opgepakt.

Beeldkwaliteit openbare ruimte 
gemeente Borne 2020
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Twente Milieu
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