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Conclusies 2016 en doorkijk 2017

Daarnaast is er het brengsysteem met verzamelcon-
tainers die bij de diverse winkelcentra in de gemeente 
staan. Met de invoering van het diftar-systeem in het 
lopende jaar 2017 zal de hoeveelheid restafval naar 
verwachting nog verder afnemen. 

VerpAkkiNgeNCoNTAiNer is suCCesVol
De invoering van de verpakkingencontainer in Hof van 
Twente blijkt een succes. Het heeft geleid tot bijna een 
verdubbeling van de hoeveelheid ingezamelde verpak-
kingen, van 16 kg naar ruim 31 kg per inwoner in 2016. 
Het positieve effect van deze derde container is ook in 
andere gemeenten die de verpakkingencontainer heb-
ben zichtbaar. Ook in Losser, Hengelo en Oldenzaal is 
een vergelijkbare toename van hoeveelheden verpak-
kingen te zien. 

glAs iN HeT resTAfVAl 
Het percentage glas dat wordt aangetroffen bij de jaar-
lijkse sorteeranalyses van restafval varieert in Hof van 
Twente en bedraagt in 2016 circa 4% van het totaal- 
gewicht aan restafval. Ruwweg is dit ongeveer 250 ton 
glas per jaar. Voldoende om nog meer verpakkingsglas 
aan de bron te gaan scheiden. Wellicht geeft het diftar-
beleid ook hier een extra impuls aan. 

pApier eN TexTiel iN HeT resTAfVAl
Gelijk aan glas wordt ook nog flink wat papier aange-
troffen in het restafval, namelijk ongeveer 11% van het 
totaalgewicht per jaar. Dat komt in de buurt van bijna 
700 ton papier jaarlijks dat verdwijnt met het restaf-
val. Het effect van diftar zal toch ook hierop merkbaar 
moeten zijn. Een verwachting die ook voor het textiel 
gaat gelden, aangezien daarvan nog 6% in het restafval 
achterblijft, gelijk aan ruim 350 ton jaarlijks. 

AfVAl sCHeideN looNT
Met het oog op de doelstelling tot vermindering van 
het restafval naar 100 kg in 2020 en 50 kg per inwo-
ner in 2030, zal 2017 met de invoering van diftar een  
belangwekkend jaar worden. Want betalen voor het 
restafval dat wordt aangeboden geeft mensen een 
extra impuls om nog minder restafval te produce-
ren en afval beter te scheiden. Afval scheiden loont. 
Grondstoffen kunnen gratis worden aangeboden. GFT, 
verpakkingen, papier, glas en textiel: het valt allemaal 
kosteloos aan te bieden. In de loop van 2017 zal het ef-
fect van dit beleid zichtbaar worden. Dan kan worden 
beoordeeld of de effecten in lijn zijn met de verwach-
tingen. Twente Milieu zal hierover periodiek rapporte-
ren en gezamenlijk wordt bekeken in hoeverre extra 
maatregelen of meer communicatie gewenst is. 

De hoeveelheid restafval per inwoner is over 2016 met 16 kg per inwoner afgenomen.  

Dat is ruim 8% minder. Dit resultaat kan worden verklaard door de invoering van de verpak-

kingencontainer die sinds oktober 2015 bij de laagbouw woningen staat. 

Voorwoord

Voor u ligt de jaarrapportage 2016 van de gemeente Hof van Twente. Het afgelopen jaar is er  

in de regio weer veel gebeurd om het scheiden van afval verder te stimuleren; zoals bedoeld heeft 

dat ook gezorgd voor minder restafval! De grens van gemiddeld 200 kg per inwoner is in 2016  

bereikt. Alle inspanningen hebben tot een gezamenlijk succes van gemiddeld 184 kg restafval  

per inwoner geleid. Elke gemeente volgt zijn eigen pad, maar met de invoering van bijvoorbeeld 

de verpakkingencontainer, het vierwekelijks inzamelen van restafval of de invoering van  

het diftar-systeem worden uiteenlopende, maar wel de juiste stappen gezet. Het lijkt dan ook  

heel goed haalbaar om tegen 2020 gemiddeld 100 kg restafval per inwoner te realiseren.  

Samen aan de bak, het werkt! Samen op weg naar een afvalloos Twente in 2030. 
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Volop aan de bak

Het beleid is gestoeld op de landelijke en regionale 
plannen en programma’s die allemaal zijn gericht op 
het realiseren van een circulaire economie:
•	 Landelijk	afvalbeheerplan	2017-2032	(LAP3)

- in Nederland is in 2020 75% van het huishoudelijk 
afval en bedrijfsafval gescheiden; 

- zoveel mogelijk gescheiden inzameling en maxi-
maal hergebruik;

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

•	 VANG	(van	Afval	naar	Grondstof)
- gescheiden inzameling en maximaal hergebruik;
- campagnes gericht op duurzaam produceren en 

consumeren;
- transitie van alleen afvalbeleid naar een integraal 

grondstoffen- en materialenbeleid;
- verbetering van afvalscheiding en -inzameling;
- verduurzaming van consumptiepatronen;
- aanpak specifieke materiaalketens;
- focus op een circulaire economie en innovatie.

•	 Project	‘naar	een	afvalloos	Twente	in	2030’
- afvalscheiding verder verbeteren;
- hogere opbrengsten van grondstoffen; 
- vermindering van restafval.

TweNTe Milieu oNdersTeuNT geMeeNTeN 
Twente Milieu wil, voor én samen met de gemeenten 
en andere partners in de regio, de gezamenlijke doel-
stellingen op het gebied van duurzaamheid realiseren. 
Dat betekent dat Twente Milieu iedere dag samen met 
gemeenten werkt aan een nog betere afvalscheiding, 
hogere opbrengsten van grondstoffen en verminde-
ring van restafval. Met dit geïntensiveerde en inte-
grale afvalbeleid zal de hoeveelheid restafval gaan-
deweg verder afnemen. Momenteel is er gemiddeld 
over de zeven gemeenten nog ongeveer 184 kg rest- 
afval per inwoner per jaar. Een hoeveelheid die de ko-
mende jaren zal afnamen naar ongeveer 100 kg per 
inwoner per jaar. Uiteraard is dit sterk afhankelijk van 
het vigerende gemeentelijke afvalbeleid. Gezamenlijk 
zetten we goede stappen op weg naar een afvalloos 
Twente. 

Het huishoudelijk afval wordt in Hof van Twente in diverse deelstromen ingezameld.  

Daarbij worden verschillende inzamelmiddelen gebruikt, waaronder een minicontainer voor 

de inzameling van verpakkingen voor elke laagbouwwoning. 

leeswijzer
In deze jaarrapportage 2016 zijn de resultaten en ont-
wikkelingen voor de gemeente in kaart gebracht, in 
het licht van de hiervoor beschreven plannen en pro-
gramma’s rondom de circulaire economie. De jaarrap-
portage heeft betrekking op afvalinzameling en geeft 
inzicht in inzamelresultaten per deelstroom in de ge-
meente. Tevens is een onderlinge vergelijking tussen 
gemeenten opgenomen. 
Twente Milieu heeft geen volledig zicht op ingezamel-
de hoeveelheden van deelstromen die worden ingeza-
meld bij en door supermarkten, kringloopbedrijven of 
charitatieve instellingen. Deze deelstromen zijn dan 
ook buiten beschouwing gelaten. Een uitzondering 
daarop is de textielinzameling. Daarop is in de meeste 
gemeenten wel voldoende zicht. Overzichten van de 
ingezamelde hoeveelheden hebben in de regel betrek-
king op de activiteiten van Twente Milieu. In de grafie-
ken in deze rapportage worden de ingezamelde hoe-
veelheden steeds vergeleken over een periode van drie 
jaren aaneen. Op die manier worden ook trends zicht-
baar. Informatie over de ingezamelde hoeveelheden 

van	specifieke	deelstromen	is	(indien	niet	aanwezig	bij	
Twente	Milieu)	opgevraagd	bij	de	desbetreffende	ge-
meente. Op deze wijze is getracht een zo volledig mo-
gelijk beeld te geven. Daarnaast wordt de uitvoering 
van het afvalbeleid in 2016 op een rijtje gezet.

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

Het takenpakket van Twente Milieu is breder dan afva-
linzameling en de beleidsondersteuning op dat terrein. 
Ook op het gebied van het beheer van de openbare 
ruimte	(BOR)	voert	Twente	Milieu	taken	voor	gemeen-
ten uit. Deze jaarrapportage beperkt zich tot afvalin-
zameling en het gevoerde beleid. Over het taakveld 
openbare ruimte wordt op een andere manier gerap-
porteerd. 
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Gemeente Hof van Twente 

Twente Milieu heeft in 2016 zeven aandeelhoudende gemeenten, waaronder sinds 2001  

ook de gemeente Hof van Twente. De gemeente ontstond in 2001 uit een fusie van de 

gemeenten Diepenheim, Goor, Markelo en Ambt en Stad Delden. Ook de woonkernen  

Bentelo en Hengevelde en dertien kleine buurtschappen maken onderdeel uit van de  

gemeente Hof van Twente. 

Gemeente Jaar van toetreding

Almelo 1997

Borne	 2014

Enschede 1997

Hengelo 1997

Hof van Twente 2001

Losser 2006

Oldenzaal 1997

Gemeente Aantal inwoners Huishoudens totaal  Stedelijkheidsklasse  Hoogbouw*

Almelo  72.425   31.695  3 22%

Borne	 	22.343		 	9.302		 3	 11%

Enschede  158.351   77.027  2 26%

Hengelo  81.075   36.874  2 23%

Hof van Twente  34.881   14.543  4 7%

Losser  22.444   9.200  4 5%

Oldenzaal  32.110   13.826  3 15%

Totaal  423.629   192.467   

Aandeelhoudende gemeenten en hun profiel

*CBS 2013 laatst beschikbare

deMogrAfie
De regio Twente bestaat uit 14 gemeenten en telt ge-
zamenlijk ongeveer 626.000 inwoners. De aandeel-
houdende gemeenten van Twente Milieu hebben ge-
zamenlijk 423.000 inwoners (bron: Centraal Bureau 
Statistiek, peildatum november 2016). Dit betekent dat 
Twente Milieu in 2016 bij 68% van de inwoners van 
Twente het afval inzamelde. Enschede, Almelo en Hen-
gelo zijn, met circa een kwart van het woningbestand, 
de gemeenten met de meeste hoogbouw. In Hof van 

Twente woont ongeveer 7% van de inwoners in een 
hoogbouwwoning. 93% van de inwoners woont in een 
laagbouwwoning. De gemeente Hof van Twente valt 
daarmee in de categorie landelijk gelegen gemeenten. 

De gemeente telt circa 35.000 inwoners en is ruim 215 
vierkante kilometer groot. Ruim 11.000 inwoners zijn 
onder	de	30	jaar	oud.	Bijna	16.000	inwoners	zijn	tussen	
de 30 en 65 jaar oud en circa 8.000 inwoners zijn ouder 
dan 65 jaar. Dat is 23% van de totale bevolking. De ver-
houding mannen en vrouwen is respectievelijk 49,7% 
tegenover 50,3%.  

AfVAlbeleid 
Het jaar 2016 stond in het teken van de voorbereidin-
gen op de invoering van diftar. In het voorjaar stelde 
de gemeenteraad de beleidskeuzes vast. Op basis 
daarvan konden tarieven worden bepaald, compen-
satieregelingen worden voorbereid en kreeg de com-
municatie en voorlichting richting de inwoner verder 
vorm:

•	 in	het	najaar	zijn	in	iedere	kern	informatiebijeen-
komsten gehouden;

•	 er	werden	meerdere	nieuwsbrieven	verspreid;	
•	 via	de	lokale	media	is	veel	aandacht	geschonken	

aan de invoering van diftar;
•	 in	Hengevelde	heeft	de	presentatie	van	het	

nieuwe digitale educatiepakket van Twente Milieu 
plaatsgevonden: Twente zonder Afval. Op de  
Petrusschool	werd	de	website	onthuld	en	de	
school is de eerste in de gemeente die aan de slag 
is gegaan met de lespakketten.

Ook werden de diverse voorzieningen op orde gebracht:
•	 alle	verzamelcontainers	zonder	toegangscontro-

le zijn vervangen voor verzamelcontainers met 
toegangscontrole, zodat per huishouden het aantal 
aanbiedingen kan worden bepaald;

•	 in de kernen zijn ondergrondse milieupleintjes 
bij de winkelcentra gekomen, waar inwoners hun 
gescheiden glas, textiel en verpakkingen kunnen 
deponeren. Inwoners hebben meerdere mogelijk-
heden om hun gescheiden afvalstromen aan te 
bieden. 
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Afvalinzameling 2016 

Twente Milieu zamelde in 2016 in Hof van Twente 547 kg afval per inwoner in,

verdeeld over diverse deelstromen. 

deelsTroMeN 
In het overzicht op pagina 11 zijn alle geregistreerde 
deelstromen weergegeven. Globaal wordt weergege-
ven hoe ze zijn samengesteld en hoe ze zich tot elkaar 
verhouden. Het gaat daarbij om:
•	 afvalstromen	die	aan	huis	worden	ingezameld;
•	 gescheiden	stromen	van	de	verzamelcontainers;
•	 grove	deelstromen	gebracht	naar	het	Milieupark	

Bruins	&	Kwast.	

Bezoeken Milieupark
Inwoners van Hof van Twente hebben de mogelijk-
heid om het grof afval naar het Milieupark of afval-
brengpunt aan de Mossendamsdwarsweg in Goor te 
brengen. Uitsluitend op vertoon van legitimatie en 
een geldige afvalpas hebben mensen toegang tot de 
brengvoorziening.	Betaling	gaat	op	basis	van	de	hoe-
veelheid	 afval	 (per	 m3).	 De	 hoeveelheid	 wordt	 inge-
schat door de medewerker van het Milieupark. 

Er zijn ook fracties die gratis gebracht kunnen worden, 
onder meer: 
•	 tuinafval	(gratis	inleveren	alleen	voor	inwoners);
•	 oud	papier;
•	 klein	Chemisch	Afval	(verf,	batterijen,	energie- 

zuinige	lampen	en	olieproducten);
•	 wit-	en	bruingoed	(koelkasten,	televisies	en	huis-

houdelijke	apparaten);
•	 metalen;
•	 asbest	(gratis	inleveren	alleen	voor	inwoners);
•	 personenautobanden	(maximaal	5	stuks	gratis).

Het aantal bezoekers wordt niet geregistreerd en staat 
derhalve ook niet vermeld in de onderstaande tabel. 

Inzameling op afroep van grof afval is niet mogelijk in 
Hof van Twente. Alleen de kringloopwinkel haalt op af-
spraak herbruikbare goederen aan huis op. 

Aantal inzamelingen op afroep

Deelstromen Hof van Twente  2016

AEEA gratis 11

Fracties Totaal KG in kg/inw

GFT  4.060.100  116,2

Fijn restafval  6.203.455  177,5

Grof rest afval  609.830  17,5

Grof tuinafval  1.822.550  52,2

Papier	 	2.707.664		 77,5

Glas(bak)	 	875.960		 25,1

Vlakglas  -  0,0

Hout	(alle	klassen)	 	605.500		 17,3

Puin	 	523.460		 15,0

Gasbeton  -  0,0

Metalen  82.040  2,3

Bouw-sloopafval	asb.	 	286.700		 8,2

Bouw-sloopafval	(bitumen)	 	-		 0,0

Banden	 	-		 0,0

Tapijt/matrassen  -   0,0

Gipsafval  -    0,0

AEEA  107.420  3,1

KCA	 	42.527		 1,2

Olieën/vetten  -   0,0

Verpakkingen  1.094.195  31,3

Kunststof	 	-			 0,0

Piepschuim	 	-			 0,0

Textiel  94.240  2,7 

  

Totaal  19.115.641  547,0

Aantal bezoekers per gemeente ABP(s) 2016

Almelo 

Burger	 56.774

Dagpas 1.807

Borne 

Burger	 12.925

Enschede 

Burger	 136.548

Dagpas 886

Hengelo 

Burger	 85.001

Dagpas 626

Hof van Twente -

Oldenzaal 

Burger	 32.808

Dagpas 342

Losser 

Betalende	bezoekers 8.385

Bezoeken inwoners aan Milieupark

Tabel pagina 11: 

Geregistreerde deelstromen >>
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iNzAMelMiddeleN

Minicontainers
In de gemeente Hof van Twente worden de diverse 
deelstromen ingezameld met minicontainers. Daartoe 
wordt, samen met de gemeente, een inzamelschema 
opgesteld. De standaard formaten minicontainers 
waarmee wordt gewerkt, hebben een inhoud van 140 
liter en 240 liter. In onderstaand overzicht is per ge-
meente weergegeven hoeveel containers van welk 
formaat worden gebruikt bij de inzameling van de ver-
schillende deelstromen. Daarnaast is, voor zover van 
toepassing,	ook	het	aantal	milieupassen	(die	toegang	
geven	tot	de	ondergrondse	containers	voor	restafval)	
en verzamelcontainers vermeld. 

Verzamelcontainers
Twente Milieu heeft de afgelopen jaren diverse ver-
zamelcontainers in de openbare ruimte op buurt- en 
wijkniveau geplaatst. Op die manier worden de ver-
schillende deelstromen gescheiden ingezameld. Deze 
verzamelcontainers zijn vrij toegankelijk, zonder mili-
eupas,	met	uitzondering	van	de	(ondergrondse)	contai-
ners voor restafval. De verzamelcontainers zijn ofwel 
eigendom van de gemeente of van Twente Milieu. De 
containers worden gehuurd of geleased bij Twente 
Milieu. Gemeenten maken hierin eigen keuzes, die 
per deelstroom kunnen verschillen. Twente Milieu is 
overigens niet voor alle deelstromen de inzamelaar. Zo 
wordt textiel in meerdere gemeenten door een andere 
partij ingezameld.

Samenstelling gewicht
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sorTeerANAlyses 

Samenstelling restafval
De grootste bestanddelen van restafval zijn GFT, ver-
pakkingen en papier:
•	 in	Hof	van	Twente	vormt	in	2016	GFT,	met	13%	 

van het totaalgewicht, een belangrijk bestanddeel 
van het restafval. Het keukenafval is daarbij de 
grootste component. Qua volume ontstaat een 
ander beeld: dan bedraagt het aandeel organisch 
afval niet meer dan 8%;

•	 papier	komt	op	de	tweede	plaats	met	11%	in	 
gewicht en 17% in volume;

•	 verpakkingsmateriaal	komt	op	plaats	drie	en	
neemt met 26% veel volume in, bestaande uit 
Kunststof	Nedvang	(22%),	Metaalverpakking	(2%)	
en	Drankenkartons	(2%).	In	gewicht	uitgedrukt	
bedraagt verpakkingsmateriaal 8% van het totaal-
gewicht van het restafval. 

sAMeNsTelliNg eN VergelijkiNg  
deelsTroMeN

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

In de navolgende overzichten zijn de ingezamelde hoe-
veelheden per deelstroom over de laatste drie jaar ver-
geleken, met elkaar en met het landelijk gemiddelde 
(ijkjaar	=	2015).	Voor	de	leesbaarheid	is	ervoor	gekozen	
om in de bijbehorende grafiek het bereik over de afge-
lopen	drie	jaren	te	tonen.	Behalve	de	tien	deelstromen	
worden nog andere deelstromen gescheiden ingeza-
meld op het Milieupark. Informatie over de hoeveel- 
heden van deze stromen staan in de reguliere maand-
rapportages van Twente Milieu. 

De tien belangrijkste deelstromen

Samenstelling ingezameld restafval in gewicht en volume 

in Hof van Twente (bron: rapportage Eureco)

Samenstelling gewicht
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1.  Fijn restafval

2.  Grof restafval

3.  Groente-, Fruit en Tuinafval (GFT)

4.  Grof tuinafval

5.  Papier

6.  Glas

7.  Verpakkingen

8.  Textiel

9.  Afgedankte Elektrische en 
 Elektronische Apparaten (AEEA)

10.  Klein Chemisch Afval (KCA)

Hof van Twente in gebruik  in gebruik  ledigingen maximale gemiddeld aantal
 31-12-15 31-12-16 2016 inzamelfrequentie ledigingen

     

Fijn restafval 140 ltr 6.686 6.987 133.541 26 20

Fijn restafval 240 ltr 7.234 6.950 158.491 26 22

GFT 140 ltr 11.892 11.955 210.575 26 18

GFT 240 ltr 22 22 231 26 11

Papiercontainer	140	ltr	 0	 0	 0	 0	 0

Papiercontainer	240	ltr	 0	 0	 0	 0	 0

Verpakkingen 240 ltr 13.616 13.715 186.973 26 14

Verzamelcontainer restafval  36 48 980 nvt nvt

Verzamelcontainer GFT 0 0 0 nvt nvt

Verzamelcontainer verpakkingen 10 15 1.145 nvt nvt

Verzamelcontainer glas 28 29 1.493 nvt nvt

Verzamelcontainer papier 0 0 0 nvt nvt

Verzamelcontainer textiel 2 9 253 nvt nvt

Milieupassen 827 15.130

Deelstromen en inzamelmiddelen, gemeente Hof van Twente

Peildatum: 31 december 2016
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Deelstroom 1: fijn restafval

Fijn restafval is afkomstig uit de grijze minicontainers 
of	 uit	 (ondergrondse)	 verzamelcontainers.	 Het	 fijn	
restafval bestaat voor een groot gedeelte uit deelstro-
men die nog gescheiden kunnen, zo blijkt uit jaarlijkse 
steekproeven	(sorteeranalyses,	zie	hiervoor).	

De hoeveelheid fijn restafval in Hof van Twente neemt 
in 2016 verder af. Van 194 kg per inwoner naar 178 kg 
is een significante afname met 8%. Dit resultaat zal 
voornamelijk het gevolg zijn van de invoering van de 
verpakkingencontainer. Met de invoering van diftar in 
het lopende jaar 2017 zal de hoeveelheid restafval naar 
verwachting nog verder afnemen. 

Deelstroom 2: grof restafval

Grof restafval brengen inwoners naar het Milieupark 
Bruins	 &	 Kwast.	 Grof	 restafval	 wordt	 ingezameld	 als	 
samengestelde stroom en later door Twence gesorteerd 
in goeddeels herbruikbare materialen. Het gedeelte dat 
niet kan worden nagescheiden wordt verbrand. 

De laatste jaren neemt de hoeveelheid grof afval af. 
Daarbij wordt opgemerkt dat de hoeveelheid over 2014 
niet bekend is. Evenwel namen in 2015 en 2016 de hoe-
veelheden af. Met 17 kg per inwoner komt de hoeveel-
heid grof restafval onder het landelijk gemiddelde van 
27 kg per persoon. 

Deelstroom 3: GFT

GFT bestaat eigenlijk uit twee fracties: etensresten 
en tuinafval en wordt tweewekelijks ingezameld met 
minicontainers. GFT is een sterk seizoensgebonden 
fractie. Tuinafval wordt immers met name in de lente 
en herfst veel aangeboden. Uit de sorteeranalyse blijkt 
dat	nog	13%	van	het	restafval	uit	GFT-afval	(keukenaf-
val)	bestaat.	

GFT wordt sinds 2013 voor de sorteeranalyses gesor-
teerd in twee stromen: etensresten en tuinafval. Voor 
2015 is in deze tabel de fractie etensresten opgeno-
men. Het tuinafval is opgenomen onder de deelstroom 
grof tuinafval, verderop in deze rapportage. 

De hoeveelheid ingezameld GFT per inwoner is in Hof 
van Twente in 2016 licht gestegen met 60 ton naar 
4.060	ton	(116	kg	per	 inwoner	per	 jaar)	en	 ligt	boven	
het landelijk gemiddelde van 2015. Daarbij moet wel 
worden opgemerkt dat dit gemiddelde niet wordt ge-
corrigeerd voor de stedelijkheidsklasse van gemeen-

Ingezameld grof restafval

ten. Het is immers te verwachten dat in een meer lan-
delijke gemeente met grotere tuinen bij percelen, zoals 
Hof van Twente, de hoeveelheid GFT-afval gemiddeld 
per inwoner hoger ligt dan in de stedelijke gebieden 
met relatief meer hoogbouw. 

Deelstroom 4: Grof tuinafval

Grof tuinafval past of hoort niet in de minicontainer 
voor GFT en wordt in de regel gescheiden aangeleverd 
op het Milieupark. Grof tuinafval wordt gecompos-
teerd en duurzaam verwerkt. Hier ontbreekt het jaar 
2014 omdat dit tonnage niet bekend is voor deze rap-
portage. 
In het snoeiseizoen wordt schoon takhout apart ge-
houden en vormt een onderdeel van het grof tuinaf-

val. Schoon takhout of snoeihout wordt verwerkt tot 
houtsnippers en kan dienen als biobrandstof. In de 
laatste kolom van bovenstaand schema is weergege-
ven hoeveel grof tuinafval er nog in het restafval zit. 
Vanaf 2013 is deze deelstroom specifiek gesorteerd bij 
de sorteeranalyse. Het restafval bevat nog ongeveer 
3,5% grof tuinafval. Dit is iets hoger dan in 2015.

In	vergelijking	met	het	landelijk	gemiddeld	(27	kg	per	
inwoner	)	wordt	er	in	Hof	van	Twente	aanzienlijk	meer	
grof tuinafval ingezameld, hier geldt een plus van 25 
kg per persoon per jaar meer grof tuinafval. Ook hier 
geldt de kanttekening dat er niet is gecorrigeerd voor 
stedelijkheidsklasse. Daarnaast stimuleert de moge-
lijkheid om grof tuinafval gratis te kunnen wegbren-
gen naar het Milieupark, het gescheiden aanbieden 
van grof tuinafval. 

Deelstroom 5: papier

Papier	wordt	aan	huis	opgehaald	in	de	gemeenten	die	
zijn aangesloten bij Twente Milieu. In Hof van Twente 
wordt gebruik gemaakt van de inzet van vrijwilligers, 
die	inzamelen	zonder	inzamelmiddel	(wel	tassen/kar-
tondozen).	 Twente	 Milieu	 levert	 een	 inzamelwagen	
met chauffeur. 

De hoeveelheid ingezameld papier in de gemeente 
Hof van Twente over 2014 is niet bekend. Wel blijkt 
dat er ten opzichte van 2015 in 2016 nagenoeg geen 
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Hoeveelheid fijn restafval per inwoner

jaar ton kg/inw.

2014 - -

2015  677  19

2016  610  17

jaar ton kg/inw.

2014  7.178  205

2015  6.795  194

2016  6.203  178

Ingezameld fijn restafval

jaar ton kg/inw.  restafval%

2014  4.071  116 22,8

2015  4.000  114 23,0

2016  4.060  116 13,0

jaar ton kg/inw.  restafval%

2014 - - 8,7

2015  1.685  48 2,8

2016  1.823  52 3,5

Gescheiden ingezameld grof tuinafval ongesch.

jaar ton kg/inw.  restafval%

2014 - - 8,4

2015  2.759  79 8,0

2016  2.708  77 11,0

Gescheiden ingezameld papier/karton ongesch.
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verandering is opgetreden in de ingezamelde hoeveel-
heid. De jaarlijkse hoeveelheid gescheiden ingezameld 
papier ligt 23 kg per inwoner boven het landelijk ge-
middelde. In het restafval wordt nog flink wat papier 
aangetroffen: gemiddeld bestaat ca. 11% van het rest-
afval uit papier. 

Deelstroom 6: glas

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

De jaarlijkse ingezamelde hoeveelheid glas is redelijk 
stabiel en ligt op circa 25 kg per inwoner per jaar.  Uit 
analyse van beschikbare gegevens blijkt dat landelijk 
de hoeveelheid verpakkingsglas enigszins schommelt 
en over de langere termijn gezien redelijk stabiel is. 
Het percentage glas dat wordt aangetroffen bij de 
jaarlijkse sorteeranalyses van restafval, varieert in 
Hof van Twente en bedraagt in 2016 ongeveer 4%. Dit 
biedt de mogelijkheid om nog meer verpakkingsglas 

aan de bron te gaan scheiden. Evenwel komt Hof van 
Twente boven het landelijk gemiddelde van 5 kg per 
inwoner uit dat jaarlijks per persoon aan glas wordt 
ingezameld. 

Deelstroom 7: verpakkingen

Vanaf 2015 kunnen vrijwel alle verpakkingen tegelijker-
tijd worden ingezameld. Deze verpakkingen worden, 
na	inzameling,	in	de	sorteerinstallatie(s)	gesorteerd	en	
gescheiden	in	diverse	(mono)stromen	(plastics,	blik	en	
drankenkartons).	 Uiteindelijk	 resulteren	 diverse	 her-
bruikbare fracties die na verdere bewerking geschikt 
zijn gemaakt voor recycling. 

In Hof van Twente werden tot begin 2016 alle verpak-
kingen met behulp van verzamelcontainers ingeza-
meld. Het effect van de toevoeging van het blik en de 
drankenkartons aan de verpakkingen is zichtbaar in 
de stijging van 65% over 2015. Eind 2015 is in de hele 
gemeente de verpakkingencontainer voor laagbouw-
woningen ingevoerd. Dat blijkt een succesvolle maar-
egel die heeft geleid tot bijna een verdubbeling van de 
hoeveelheid ingezamelde verpakkingen, van 16 kg naar 
ruim 31 kg per inwoner in 2016. Ondanks die stijging 
worden er nog verpakkingen in het restafval aange-
troffen	(namelijk	8%)	die	nog	aan	de	bron	gescheiden	
kunnen worden. 

Deelstroom 8: textiel 

Twente Milieu zamelt in een aantal gemeenten textiel 
in. Soms wordt de inzameling door een andere partij 
gedaan. Gemeenten wijzen via het Uitvoeringsbesluit 
partijen aan die textiel mogen inzamelen binnen de 
gemeente. Inzameling gebeurt huis aan huis of via de 
verzamelcontainers voor textiel die op diverse locaties 
in de gemeente staan. In 2016 verdrievoudigde de in-
gezamelde hoeveelheid textiel ten opzichte van 2015. 
Desondanks blijkt uit de recente sorteeranalyse dat er 
nog het nodige aan textiel in het restafval zit, namelijk 
6% van het totaal. 

Deelstroom 9: AEEA

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten 
(AEEA)	wordt	gescheiden	ingezameld	op	de	Milieupar-
ken, zo ook die in Hof van Twente. Ook bieden veel win-
kels de mogelijkheid om oude apparaten in te leveren. 
AEEA bevat veel waardevolle grondstoffen, zoals edel-
metalen, en wordt in samenwerking met het landelijk 
actieve	 ‘Wecycle’	 voor	 hergebruik	 ingezameld	 en	 ver-
werkt. 

In Hof van Twente blijft de hoeveelheid AEEA de laatste 
jaren redelijk stabiel en bedraagt circa 3 kg per inwoner 
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jaar ton kg/inw.  restafval%

2014  402  11,5 18,2

2015  588  16,8 9,0

2016  1.094  31,3 8,0

Gescheiden ingezameld 
verpakkingsmateriaal ongesch.

jaar ton kg/inw.  restafval%

2014 - - 2,5

2015  35  1,0 5,0

2016  94  2,7 6,0

Gescheiden ingezameld textiel ongesch.

jaar ton kg/inw.  restafval%

2014 - - 0,3

2015  99  2,8 1,0

2016  107  3,1 2,0

Gescheiden ingezameld AEEA ongesch.
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per	jaar.	Een	deel	(omvang	onbekend)	van	al	het	AEEA,	
dat als afval vrijkomt, gaat als retourstroom mee met de 
leveranciers van dergelijke apparatuur. Dit zal voor een 
belangrijk deel ook via Wecycle worden verwerkt. Deze 
fractie wordt amper aangetroffen bij de sorteeranalyses 
van het restafval, niet meer dan 2% ervan is afgedankte 
apparatuur. 

Deelstroom 10: KCA

Klein	Chemisch	Afval	(KCA)	bestaat	onder	andere	uit	
batterijen, verf, chemische vloeistoffen, accu’s, tl-bui-
zen	en	spaarlampen.	KCA	is	doorgaans	erg	belastend	
voor het milieu. Ondanks de geringe en afnemende 
hoeveelheid op jaarbasis, over 2016 niet meer dan 43 
ton,	is	het	van	belang	KCA	uit	het	restafval	te	houden.	
Het	KCA	 in	het	 restafval	wordt	niet	 langer	gemeten	
via de sorteeranalyses door Eureco. De waarde van de 
uitkomsten is beperkt van deze zeer kleine en sterk 
fluctuerende fractie bij de sorteeranalyses van het 
restafval. 

De	ingezamelde	hoeveelheid	KCA	komt	overeen	met	
1,2 kg per persoon per jaar. Dat is gelijk aan het lan-
delijke	cijfer.	Door	KCA	gescheiden	in	te	zamelen	kan	
het op een juiste en veilige manier worden verwerkt, 
zonder dat er gevaren ontstaan voor de burger, inza-
melaar	 of	 verwerker.	 KCA	wordt	 ingezameld	 op	 het	
Milieupark en kan ook op afroep aan huis worden 
opgehaald via Twente Milieu. Daarnaast bieden som-
mige	apotheken	de	gelegenheid	om	KCA,	met	name	
oude	of	overbodige	medicijnen,	in	te	leveren.	Dit	KCA	
wordt vervolgens naar Twente Milieu gebracht of bij 
de apotheken opgehaald. 
 

Overige (grove) deelstromen

Op het Milieupark worden verschillende deelstro-
men gescheiden ingezameld. Daarbij vormen hout, 
puin, metalen en asbest de belangrijkste fracties. 
De hoeveelheden van deze fracties variëren jaarlijks 
enigszins, maar veranderen niet wezenlijk. De varia-
tie	wordt	vaak	ingegeven	door	(markt)prijzen	die	het	
afleveren op andere locaties dan aan de Mossendams-
dwarsweg in Goor kunnen bevorderen of verminde-
ren. De tonnages over 2014 zijn niet bekend. 
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Overige grove deelstromen (ton)  

 2014 2015 2016

Hout - 551 606

Puin	 -	 517	 523

Metalen - 69 82

Asbest - 284 287

jaar ton kg/inw.  restafval%

2014  3  0,1 0,0

2015  42  1,2 0,0

2016  43  1,2 0,0

Gescheiden ingezameld KCA ongesch.

iNTergeMeeNTelijke VergelijkiNg 

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

Grof restafval is apart weergegeven in de onderstaan-
de grafiek omdat hiervan een deel wordt nagescheiden 
en een deel alsnog wordt verbrand. De meeste grove 
afvalstromen zijn meegenomen voor zover deze via de 
gemeentelijke afvalinzameling verlopen. Vanaf 2016  

zijn ook de stromen op het Milieupark van de gemeen-
te Hof van Twente meegenomen in dit overzicht c.q. 
de onderstaande rapportage.

Zoals beschreven in de inleiding, hebben de gemeen-
ten in de regio Twente zich ten doel gesteld om in 2030 
nog slechts 50 kg ongescheiden restafval per inwoner 
per jaar te hebben. Uit de grafiek blijkt dat er gemid-
deld	genomen	nog	203	kg	per	inwoner	per	jaar	(fijn	183	
kg	+	grof	20	kg)	aan	ongescheiden	afval	ontstaat	en	
dat in totaal 61% inmiddels wordt gescheiden. Dit is de 
genoemde 321 kg. 
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Verpakkingen 
Vanaf begin 2015 worden ook blik en drankenkartons 
met het plasticmateriaal ingezameld. Op verschillen-
de tijdstippen in het jaar 2016 hebben de gemeenten  
Losser, Oldenzaal, Hengelo en Hof van Twente de 
minicontainer voor de inzameling van verpakkingen 
ingevoerd. In Enschede worden verpakkingen met 
zakken	ingezameld	en	in	Borne	en	Almelo	wordt	nog	
met verzamelcontainers gewerkt. Gemiddeld wordt 
er bijna 23 kg verpakkingen per inwoner per jaar in-
gezameld. Duidelijk blijkt dat de gemeenten die met 
minicontainers voor verpakkingen werken, bovenge-
middeld scoren. Hof van Twente en Hengelo zijn hierin 
de koplopers met meer dan 30 kg per inwoner. Daarbij 
wordt nogmaals opgemerkt dat de minicontainer niet 
overal al aan het begin van 2016 was ingevoerd.

Glas
De grafiek laat zien hoeveel verpakkingsglas is inge-
zameld per inwoner van de diverse gemeenten. Het 
gemiddelde ligt stabiel op ruim 21 kg, maar onderling 
varieert het beeld. Uitschieters zijn de gemeenten 

Enschede en Almelo die beduidend minder glas inza-
melen. In alle gemeenten wordt het glas ingezameld 
bij verzamelcontainers op centrale locaties, regulier 
gesitueerd bij winkelcentra. In 2014 is een proef ge-
start	met	gescheiden	inzameling	van	glas	(wit	en	bont	
apart)	in	Hengelo.	Inmiddels	wordt	in	Hengelo,	Olden-
zaal en deels in Almelo het glas op kleur gescheiden. 

Textiel 
Het textiel wordt in de meeste gemeenten ingezameld 
via geplaatste verzamelcontainers. Soms is er een aan-
vullend haalsysteem met speciale textielzakken door 
(lokale)	 organisaties.	 Het	 overzicht	 van	 ingezameld	
textiel is niet volledig, vanwege het ontbreken van 
de inzamelresultaten van sommige gemeenten. Met 
die kanttekening bedraagt de gemiddelde hoeveel-
heid ingezameld textiel 5,8 kg per inwoner per jaar.  
De gemeente Oldenzaal zamelt, met ruim 8 kg textiel 
per inwoner per jaar, meer in dan het gemiddelde. In 
Hof van Twente is de hoeveelheid ingezameld textiel 
lager dan het gemiddelde. Van Almelo zijn geen resul-
taten bekend. 

Deelstromen

Restafval
•	 gemiddeld	183	kg	fijn	restafval	per	inwoner	per	jaar	

(grof	rest	afval	is	‘maar’	20	kg	gemiddeld);
•	 met	afgerond	126	kg	komt	Hengelo	het	verst 

onder het gemiddelde van 183 kg uit. In 2016 is 
alleen Hengelo een zogenoemde diftar-gemeente 
in het Twente Milieu werkgebied; 

•	 inmiddels	komen	echter	ook	Almelo,	Hof	van	
Twente en Losser onder het gemiddelde uit, met 
Losser	als	‘second	best’	hierbij.	

GFT
De hoeveelheid GFT per inwoner per jaar bedraagt 
gemiddeld, over de zeven gemeenten genomen, 109 
kg. De verschillen zijn aanzienlijk. Dat is met name 
het geval tussen de stedelijke gemeenten Hengelo en 
Enschede tegenover de meer landelijke gemeenten. 
Bijzonder	is	wellicht	dat	Almelo,	met	een	gemiddelde	
stedelijkheidsklasse	 (3),	 op	 1	 kg	 na	 vrijwel	 exact	 uit-
komt op het gemiddelde van 109 kg. In alle gemeenten 

wordt bij laagbouw tweewekelijks het GFT ingezameld 
met	minicontainers.	Alleen	in	Hengelo	geldt	een	(laag)	
tarief voor het aanbieden van de GFT-container. 

Papier 
Gemiddeld over de zeven gemeenten wordt per inwo-
ner 61 kg papier per jaar ingezameld. De onderlinge 
verschillen zijn zichtbaar groot. Opvallend is de relatief 
geringe hoeveelheid bij de twee gemeenten die een 
minicontainer voor oud papier hebben ingevoerd, res-
pectievelijk Enschede 48 kg en Almelo 40 kg. Dit wordt 
mogelijk verklaard door het feit dat met de minicontai-
ner alleen papier uit huishoudens wordt ingezameld.  
Andere gemeenten werken met een haalsysteem 
zonder	gemeentelijk	 inzamelmiddel	(dozen	of	zakken	
oud papier worden ingezameld door vrijwilligers van 
organisaties, soms ook met behulp van verzamelcon-
tainers).	Hierbij	 kan	Twente	Milieu	de	 inzamelwagen	
leveren, in enkele gevallen ook met begeleidend per-
soneel. 
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In de grafiek hierboven zijn de hoeveelheden van de 
grootste gescheiden fracties, het grof restafval en 
het fijn restafval van alle zeven gemeenten over de 
periode van 2013 tot 2016 uiteengezet. Met 2013 als 
startjaar onstaat zo een meerjarig beeld over de pe-
riode waarin de ambitie van afvalloos Twente als 
nieuw afvalbeleid door alle gemeenten is ingezet.  

Uit de grafiek blijkt dat vanaf 2014 de gewenste trend is 
ingezet: de hoeveelheid restafval daalt en de hoeveel-
heid	gescheiden	afval	 stijgt.	Na	een	daling	van	6%	 in	
2015 is over 2016 een extra daling van 9% bereikt bij het 
terugdringen van het contingent restafval. In de weten-
schap dat er met ingang van 2017 in nog drie gemeen-
ten – behalve Hengelo – het diftar-beleid is ingevoerd, 
is de verwachting reëel dat deze daling zal consolide-
ren. Om in 2020 de doelstelling van maximaal 100 kg 
restafval per inwoner te behalen is een vermindering 
van restafval van gemiddeld 11% per jaar noodzakelijk. 

De belangrijkste resultaten die zichtbaar zijn in de grafiek 
en de beoogde resultaten die daarmee samenhangen: 
•	 in	de	periode	2016	is	een	vermindering	van	9%	

voor het restafval behaald tegenover 6% afname in 
het het jaar 2015;

•	 om	tot	maximaal	100	kg	restafval	per	inwoner	in	
2020 te komen, is in de komende vier jaar gemid-
deld een afname van 11% per jaar noodzakelijk;

•	 het	restafval	zal	in	vier	jaar	tijd	met	ruim	35.000	
ton moeten dalen. Dat is 8.500 ton jaarlijks, om in 
2020 op de doelstelling van 100 kg per inwoner uit 
te kunnen komen;

•	 bij	de	gescheiden	fracties	heeft	de	fractie	verpak-
kingen die van glas in omvang nipt ingehaald;

•	 de	hoeveelheid	grof	afval	daalt	licht	maar	gestaag.	
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