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Voorwoord

Voorwoord 

In deze jaarrapportage kijken we terug op de resultaten op het 

gebied van de afvalinzameling in de gemeente Oldenzaal. 

Activiteiten die Twente Milieu met passie uitvoert om samen met 

gemeenten, inwoners en partners een schoon, gezond en fris Twents 

milieu te realiseren. Ook dit jaar hebben we samen mooie stappen 

gemaakt op weg naar de regionale missie om in 2030 terug te gaan 

naar maximaal 50 kilogram restafval per inwoner per jaar. De 

gemeenten volgen daarin hun eigen route, maar met een heldere en 

gedeelde ‘stip op de horizon’. Binnen de gekozen routes is er steeds 

meer ruimte voor keuzevrijheid van inwoners. Een mooie en 

kansrijke ontwikkeling.  

 

In 2018 is de gezamenlijke hoeveelheid restafval van de Twente 

Milieu gemeenten met 6% gedaald. We komen daarmee op een 

gemiddelde van 125,8 kilogram restafval per inwoner per jaar. 
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1. Conclusies en vooruitblik

Restafval sterk gedaald door diftar 

Na het succes van de invoering van de verpakkingencontainer in 2016 (daling van 11% 

ten opzichte van 2015) heeft diftar er in 2017 voor gezorgd dat er een nog grotere stap 

is gemaakt in de daling van het restafval. In 2018 is deze trend doorbroken en is de 

hoeveelheid restafval per inwoner nagenoeg gelijk gebleven aan 2017.

Meer verpakkingen gescheiden 

De financiële (diftar) prikkel zorgde er in 2018 voor dat de hoeveelheid separaat 

ingezamelde verpakkingen (plastic, blik en drankenkartons) toenam met circa 60%. 

Hieruit valt af te leiden dat inwoners ook financieel het voordeel zien van het scheiden 

van afval.

Andere afvalfracties 

Uiteraard profiteren ook fracties als gft (groente-, fruit- en tuinafval) en constateren 

we dat de ingezamelde hoeveelheid gft-afval in 2018 met 17% is toegenomen. Voor grof 

restafval, papier en glas is een lichte stijging van circa 10% waar te nemen. 

Bovenstaande conclusies maken duidelijk dat in 2018 het effect van diftar de verwachting 

heeft overtroffen.

De financiële (diftar) 

prikkel zorgde er 

in 2018 voor dat de 

hoeveelheid separaat 

ingezamelde 

verpakkingen 

toenam met circa 

60%. 

Conclusies en 
vooruitblik

De hoeveelheid restafval van huishoudens in Oldenzaal is in  

2018 nog verder afgenomen, van 194 kg naar 109 kg per inwoner.  

Dit betekent een afname van 44%. 
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Naar een circulaire  
economie 

2. Naar een circulaire economie 

Daarbij worden verschillende inzamelmiddelen gebruikt, namelijk containers voor gft-

afval, verpakkingen en restafval voor elke laagbouwwoning. De bewoners van hoogbouw 

gebruiken de verzamelcontainers. Ook bewoners van laagbouw kunnen hier gebruik van 

maken.

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 (2017-2029) als instrument voor de circulaire economie (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. Dit hoofdstuk gaat over 

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

Nederland circulair: slimmer ontwerpen, duurzaam gebruik, afval als grondstof  

Bron: brochure Circulaire Economie 2016 (uitgave Rijksoverheid) 

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.

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

gemeente Oldenzaal wordt hard gewerkt aan de doelstelling om in 

2030 nog maar 50 kg restafval per inwoner per jaar over te houden. 

Afval wordt in Oldenzaal in diverse deelstromen ingezameld. 

In een circulaire 

economie 

worden zo min 

mogelijk primaire 

grondstoffen 

gebruikt en primaire 

grondstoffen (voor 

zover er nieuwe 

nodig zijn) op 

duurzame wijze 

gewonnen. 
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En verder? 

Naast een algemeen hoofdstuk over de rol van het LAP in de circulaire economie zijn 

ook de activiteiten van afvalbeheer en afvalstoffen over de grens, die bij afvalbeheer een 

rol spelen, uitgewerkt. Het gaat over onderwerpen als: preventie, inzamelen, opslaan en 

allerlei vormen van verwerken. En ook over het onderscheid tussen afval en niet-afval, over 

mengen, grensoverschrijdend transport en de aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen. 

Twente Milieu ondersteunt gemeenten

Twente Milieu wil, voor én samen met de gemeenten en andere partners in de regio, 

de gezamenlijke doelstellingen op het gebied van duurzaamheid realiseren. Dat 

betekent dat Twente Milieu iedere dag samen met gemeenten werkt aan een nog betere 

afvalscheiding, hogere opbrengsten van grondstoffen en vermindering van restafval. Met 

dit geïntensiveerde en integrale afvalbeleid neemt de hoeveelheid restafval gaandeweg 

af. Momenteel is er gemiddeld genomen over de zeven gemeenten nog ongeveer 139 kg 

restafval per inwoner per jaar (fijn restafval 119 kg + grof restafval 20 kg). Een hoeveelheid 

die de komende jaren naar verwachting verder zal afnemen naar rond of zelfs onder de 100 

kg per inwoner per jaar. Uiteraard is dit afhankelijk van het afvalbeleid per afzonderlijke 

gemeente. Gezamenlijk zetten we goede stappen op weg naar een afvalloos Twente.

Leeswijzer

In deze jaarrapportage 2018 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 afvalinzameling en geeft 

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

vergelijking tussen gemeenten opgenomen. 

Twente Milieu heeft geen volledig zicht op ingezamelde hoeveelheden van deelstromen 

die worden ingezameld 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 betrekking op de 

activiteiten van Twente Milieu. In de grafieken in deze rapportage worden de ingezamelde 

hoeveelheden steeds vergeleken over een periode van drie jaren aaneen. 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 is een zo volledig mogelijk beeld gegeven. Daarnaast wordt de 

uitvoering van het afvalbeleid in 2018 op een rijtje gezet.

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

gewenste koers is; minder restafval en meer en betere afvalscheiding. Daarmee kan deze 

rapportage ook worden gebruikt voor evaluatie van het afvalstoffenbeleid per gemeente 

en voor onderling vergelijk tussen gemeenten. Gemeente Oldenzaal
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3. Gemeente Oldenzaal

Demografie

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

inwoners. De aandeelhoudende gemeenten van Twente Milieu hebben gezamenlijk 

424.130 inwoners (bron: Centraal Bureau Statistiek, peildatum november 2018). 

Dit betekent dat Twente Milieu in 2018 bij 68% van de inwoners van Twente het 

afval inzamelde. Enschede, Almelo en Hengelo zijn, met circa een kwart van het 

woningbestand, de gemeenten met de meeste hoogbouw. In Oldenzaal woont ongeveer 

15% van de inwoners in een hoogbouwwoning. Dat betekent dat 85% van de inwoners 

in laagbouw woont. De gemeente Oldenzaal valt daarmee in de categorie gemiddeld 

stedelijk/landelijk gelegen gemeenten, vergelijkbaar met Borne en Almelo. 

Afvalbeleid 

Op 29 juni 2015 heeft de gemeenteraad besloten om per 1 januari 2017 over te gaan op 

een afvalstoffenheffing met gedifferentieerde tarieven op basis van volume-frequentie. 

Daarbij zijn een aantal specifieke uitgangspunten van toepassing gesteld. 

Voor het bepalen van de tarieven is een middelhoog risicoprofiel aangehouden. In het 

midden-scenario wordt een deel van de directe inzamelkosten van restafval verwerkt in 

het variabele tarief, maar niet alle kosten. Een gedeelte van de directe inzamelkosten is 

verwerkt in het vaste tarief. 

Twente Milieu heeft in 2018 acht* aandeelhoudende gemeenten, 

waaronder de gemeente Oldenzaal die in 1997, vanaf de oprichting 

van Twente Milieu, aandeelhouder van het bedrijf is. In Oldenzaal 

wonen circa 32.000 mensen op een oppervlakte van 22 vierkante 

kilometer. Binnen de gemeentegrenzen liggen geen andere 

woonkernen of dorpen. 

Om het scheiden van gft-afval te bevorderen is geen variabel tarief op minicontainers 

voor gft toegepast. Dit biedt huishoudens de gelegenheid om tweewekelijks de gft-

container aan te bieden ongeacht of deze vol is, zonder dat hier financiële consequenties 

aan hangen.

Om inwoners bewust te maken van hun aanbiedgedrag hebben zij de gelegenheid 

om zelf te berekenen welk effect hun aanbiedgedrag heeft op de hoogte van de 

afvalstoffenheffing. Via de website van Twente Milieu wordt er inzicht geboden in het 

actuele aanbiedgedrag. Deze gegevens kunnen door inwoners gebruikt worden in een 

rekenmodule waarin de diftartarieven worden gebruikt. 

Met het oog op de doelstelling tot vermindering van het restafval naar gemiddeld 100 

kg per inwoner in 2020 en de door Oldenzaal vastgestelde doelstelling maximaal 30 kg 

restafval per inwoner uiterlijk in 2025, zijn nog extra stappen nodig. Twente Milieu werkt 

in samenwerking met de gemeente Oldenzaal scenario’s uit om te komen tot deze verdere 

stappen en de gewenste vermindering van het restafval in de komende jaren. 

 

 

In 2018 zamelde 

Twente Milieu bij 68% 

van de inwoners van 

Twente het afval in.

Inwoners Huishoudens Stedelijkheidsklasse Hoogbouw*

Almelo  72.629  32.232 3 22%

Borne  23.164  9.637 3 11%

Enschede  158.261  78.026 2 26%

Hengelo  80.593  37.247 2 23%

Hof van Twente  34.930  14.688 4 7%

Losser  22.547  9.278 4 5%

Oldenzaal  32.006  13.919 3 15%

Totaal  424.130  195.027 

Jaar van toetreding

Almelo 1997 

Borne 2014

Enschede 1997

Haaksbergen 2018

Hengelo 1997

Hof van Twente 2001

Losser 2006

Oldenzaal 1997

*) Haaksbergen trad in 2018 toe als aandeelhouder, met als dienstenpakket Buurtonderhoud. Omdat 
Twente Milieu in 2018 nog niet het afval inzamelde in Haaksbergen, wordt verder in deze rapportage 
gesproken over zeven aandeelhoudende gemeenten. 
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4. Afvalinzameling 2018 

Deelstromen 

In het overzicht zijn alle geregistreerde deelstromen weergegeven die Twente Milieu 

inzamelde in Oldenzaal. Globaal wordt weergegeven hoe die deelstromen zijn 

samengesteld en hoe ze zich tot elkaar verhouden. Het gaat daarbij om:

• afvalstromen die aan huis worden ingezameld;

• gescheiden stromen van de verzamelcontainers; 

• grove deelstromen gebracht naar het afvalbrengpunt. 

Aantal inzamelingen op afroep

Inzamelsysteem 

In de gemeente Oldenzaal wordt ingezameld met een combinatie van een 

haal- en brengsysteem. In maart 2016 werd bij alle laagbouwwoningen de oranje 

verpakkingencontainer uitgezet. Intussen beschikken bewoners van laagbouw over drie 

minicontainers: restafval, gft en verpakkingen. Het papier wordt in dozen opgehaald door 

verenigingen met materieel en begeleiding van Twente Milieu.

Inzamelmiddelen

Minicontainers

In de gemeente Oldenzaal worden de diverse deelstromen ingezameld met 

minicontainers. Dat gebeurt volgens een inzamelschema dat samen met de gemeente 

wordt opgesteld. De standaard formaten minicontainers waarmee wordt gewerkt, hebben 

een inhoud van 140 en 240 liter. In het overzicht op pagina 17 is weergegeven hoeveel 

containers van welk formaat worden gebruikt bij de inzameling van de verschillende 

deelstromen.

Verzamelcontainers

Twente Milieu heeft de afgelopen jaren diverse verzamelcontainers in de openbare 

ruimte op buurt- en wijkniveau geplaatst om de verschillende deelstromen gescheiden 

te kunnen inzamelen. Deze verzamelcontainers zijn vrij toegankelijk, zonder milieupas, 

Twente Milieu zamelde in 2018 per inwoner in Oldenzaal 524 kg 

afval in, verdeeld over diverse deelstromen. 

2017 2018

Grof restafval 12 17

Grof tuinafval - 15
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in gebruik
31-12-17 

in gebruik 
31-12-18

ledigingen
2018

maximale inzamel
frequentie

gemiddeld aantal 
ledigingen

Fijn restafval 140 ltr 3795 3870 29985 26 8

Fijn restafval 240 ltr 7865 7789 75794 26 10

Gft 140 ltr 5698 5718 84486 26 15

Gft 240 ltr 5910 5979 103933 26 18

Papiercontainer 140 ltr 0 0 0 0

Papiercontainer 240 ltr 0 0 0 0

Verpakkingen 240 ltr 10969 11046 117218 13 11

Verzamelcontainer restafval 59 60 832 nvt nvt

Verzamelcontainer gft 4 nvt nvt

Verzamelcontainer verpak. 33 31 2868 nvt nvt

Verzamelcontainer glas 22 22 1426 nvt nvt

Verzamelcontainer papier 5 5 754 nvt nvt

Verzamelcontainer textiel 10 11 801 nvt nvt

Milieupassen 14062 14163

met uitzondering van de (ondergrondse) verzamelcontainers voor restafval. De 

verzamelcontainers zijn ofwel eigendom van de gemeente ofwel eigendom 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.

Diftar 

In 2017 voerde de gemeente Oldenzaal diftar in. Een systeem waarbij de afvalstoffen-

heffing is gekoppeld aan het aantal keren dat restafval wordt opgehaald of weggebracht. 

Dit is beleid waarbij afvalscheiding wordt beloond en ‘de vervuiler betaalt’ naar rato voor 

het aangeboden afval. 

De onderstaande drie tabellen geven inzicht in de effecten van diftar, dat is gebaseerd op 

een verhouding van volume en frequentie van aanbieding per huishouden. 

Tabel 1: gemiddeld gewicht & gemiddeld aantal aanbiedingen per containertype

Opmerking: Het gemiddeld aantal inworpen is volgens dit overzicht gedaald in 2018. Dit is echter 

vertekend doordat het gemiddelde is berekend over alle huishoudens die toegang hebben tot de on-

dergrondse containers. In 2017 werd nog niet gerekend met álle huishoudens, over 2018 wel. Vandaar 

een lager gemiddelde.

2017 2018

Almelo

Inwoner 59050 78388

Dagpas 1813 1715

Borne

Inwoner 13621 14474

Enschede

Inwoner 109876 109892

Dagpas 3161 2429

Hengelo

Inwoner 86651 94789

Dagpas 960 1126

Hof van Twente

Inwoner - 19696

Dagpas - 1191

Oldenzaal

Inwoner 47924 49933

Dagpas 430 501

Losser

Betalende bezoekers 10090 11013

Totaal KG in kg/inw

Gft  3.863.880 120,7

Fijn restafval  3.511.785 109,7

Grof restafval  663.840 20,7

Grof tuinafval  2.361.640 73,8

Papier  1.983.585 62,0

Glas  854.265 26,7

Vlakglas  25.555 0,8

Hout (alle klassen)  814.540 25,4

Puin  473.860 14,8

Gasbeton  12.300 0,4

Metalen  161.300 5,0

Asbest  34.680 1,1

Dakleer  18.300 0,6

Banden  23.240 0,7

Tapijt/matrassen  93.919 2,9

Gipsafval  24.470 0,8

AEEA  209.920 6,6

KCA  47.914 1,5

Oliën/vetten  4.187 0,1

Verpakkingen  1.247.645 39,0

Kunststof  58.860 1,8

Piepschuim  7.038 0,2

Textiel  302.544 9,5

Totaal  16.799.267 524,9

Overzicht bezoeken inwoners aan Milieupark (bezoeken van  

gemeente of bedrijven vallen buiten dit overzicht)

Deelstromen en inzamelmiddelen per gemeente 

(Peildatum: 31 december 2018)

Inzamelmiddel 2017
KG per keer

2017
aantal aanbied.

2018
KG per keer

2018
aantal aanbied.

240 liter restafval 30 9 30 10

140 liter restafval 18 7 17 8

240 liter gft-afval 26 18 25 18

140 liter gft-afval 15 15 15 15

240 liter verpakkingen - - 8 11

Inworp og cont 30 ltr. 3 56 3 8

Deelstromen en inzamelmiddelen, gemeente Oldenzaal 
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Sorteeranalyses 

Samenstelling restafval 

In 2018 zijn weer sorteeranalyses gedaan in Oldenzaal. De rapportage daarvan laat het 

volgende zien voor de grootste bestanddelen van restafval, zijnde gft, verpakkingen en 

papier:

• In Oldenzaal vormt over 2018 het gft, met 30% van het totaal gewicht, een belangrijk 

bestanddeel van het restafval. Het keukenafval met 19% is daarbij de grootste 

component. Qua volume ontstaat een ander beeld: dan bedraagt het aandeel organisch 

afval niet meer dan 12%.

• Verpakkingsafval neemt met 30% veel volume in, bestaande uit kunststofverpakkingen 

(25%), metaalverpakking (3%) en drankenkartons (2%). In gewicht uitgedrukt bedraagt 

verpakkingsafval echter maar 9% van het totaalgewicht van het restafval. 

• Papier staat met 7% van het gewicht op plek drie, qua volume (13%) op plek twee in 

omvang van het restafval.  

Samenstelling en vergelijking deelstromen

De tien belangrijkste deelstromen die worden onderscheiden zijn:

In vergelijking met 2017 is er over 2018 weinig veranderd, zowel de aanbiedfrequenties als 

de gemiddelde gewichten zijn vrijwel niet afwijkend van elkaar. Het gelijk blijven van de 

variabele tarieven kan hieraan debet zijn.

Tabel 2: Tarieven per aanbieding of inworp per jaar

Aan het einde van ieder jaar stelt de gemeenteraad de tarieven vast voor het komende 

jaar. Voor 2018 is het vaste tariefdeel ten opzichte van 2017 met € 30,- verlaagd. De 

variabele tarieven zijn gelijk gebleven.

Tabel 3: Vast bedrag en gemiddelde jaarlijkse kosten per inzamelmiddel

Het gemiddelde aanbiedgedrag is nagenoeg gelijk gebleven, zo staat in tabel 1. Wel is er 

sprake van een licht hogere aanbiedfrequentie voor de restafvalcontainers. Daardoor zou 

het gemiddelde tarief gestegen zijn, echter door de verlaging van het vaste basisbedrag is 

dat niet het geval geweest in 2018.

Samenstelling gewicht

 11% Gft-tuinafval

 19% Gft-keukenafval

 7% Papier

 9% Verpakkingen

 4% Glas

 7% Textiel

 1% Apparaten

 7% Grof restafval

 35% Overige fracties

Samenstelling volume
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 8% Gft-keukenafval

13%  Papier

 30% Verpakkingen
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2017 2018

240 liter restafval € 5,38 € 5,38

140 liter restafval € 3,14 € 3,14 

240 liter gft-afval Nul- tarief Nul- tarief

140 liter gft-afval Nul- tarief Nul- tarief

Verpakkingen Nul- tarief Nul- tarief

Verzamelcontainer € 0,73 € 0,61

Vast tarief per huishouden € 185,04 € 155,04

Inzamelmiddel 2017 2018

Gemiddelde jaarlijkse kosten 240 liter restafval (keuze)  € 48,42 € 53,80

140 liter restafval  € 21,98 € 25,12

240 liter gft-afval  € 0 € 0

140 liter gft-afval  € 0 € 0

Inworp og container (30 ltr) € 34,16 niet bekend

Vaste kosten 

(basisbedrag per huishouden)

€ 185,04  € 155,04

Samenstelling restafval gemeente Oldenzaal sorteeranalyse 2018

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)
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ton kg/inw.

2016  6.240 194

2017  3.499 109

2018  3.512 110

Ingezameld fijn restafval per inwoner Ingezameld fijn restafval

In de volgende overzichten zijn de totaal ingezamelde hoeveelheden per deelstroom in de 

laatste drie jaar opgenomen. Deze zijn onderling en met het landelijk gemiddelde van alle 

gemeenten (ijkjaar=2017) vergeleken. Naast deze tien deelstromen worden nog andere 

deelstromen gescheiden ingezameld op de afvalbrengpunten. Voor informatie over de 

hoeveelheden van deze stromen wordt verwezen naar de reguliere maandrapportages van 

Twente Milieu.

Deelstroom 1: fijn restafval

Fijn restafval is afkomstig uit de grijze minicontainers of uit (ondergrondse) 

verzamelcontainers. Het fijn restafval bestond in 2016 nog voor een groot gedeelte uit 

deelstromen die nog gescheiden konden worden, zo bleek uit de jaarlijkse steekproeven. 

In 2018 constateren we dat de hoeveelheid grondstoffen in de restafvalfractie is 

afgenomen.

De hoeveelheid fijn restafval in Oldenzaal is in 2018 gestabiliseerd. Van 109 kg in 2017 naar 

110 kg per inwoner in 2018. In 2018 hebben er geen beleidsmaatregelen plaatsgevonden 

om de hoeveelheid fijn restafval tot onder de 100 kg te brengen.

Deelstroom 2: grof restafval

Grof afval kan op afroep aan huis opgehaald worden. Daarvoor is een milieupas 

noodzakelijk. Voor het laten ophalen van afval (grofvuil) zijn voorrijkosten verschuldigd. 

Daarnaast wordt er een bedrag voor de aangeboden hoeveelheid afval in rekening 

gebracht. Herbruikbare goederen kunnen op afspraak door kringloopbedrijf De Beurs aan 

huis worden gehaald. 
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Ingezameld gftIngezameld gft per inwoner

De hoeveelheid grof restafval is over 2018 licht gestegen met 1,5 kg per inwoner. Nog 

steeds ligt de hoeveelheid grof restafval in de gemeente Oldenzaal ruim 10 kg onder het 

landelijk gemiddelde (2017: 30 kg). Landelijk stijgt deze fractie ook licht.

Deelstroom 3: Groente-, fruit- en tuinafval (Gft)

Gft-afval bestaat eigenlijk uit twee fracties: etensresten en tuinafval en het wordt 

tweewekelijks ingezameld met minicontainers. Gft-afval is een sterk seizoensgebonden 

fractie. Tuinafval wordt immers met name in de lente en herfst veel aangeboden. Uit de 

sorteeranalyse blijkt dat nog 30% van het restafval uit gft-afval bestaat. 

Gft-afval wordt sinds 2013 voor de sorteeranalyses gesorteerd in twee stromen: 

etensresten en tuinafval. In deze tabel is de fractie etensresten genomen. Het tuinafval is 

opgenomen onder de deelstroom grof tuinafval, verderop in deze rapportage. 

De hoeveelheid ingezameld gft per inwoner is in Oldenzaal in 2018 gedaald naar 121 kg per 

inwoner, mogelijk het gevolg van een uitzonderlijk droge zomerperiode.

Deelstroom 4: grof tuinafval

Grof tuinafval past of hoort niet in de minicontainer voor gft-afval en wordt gescheiden 

aangeleverd op het afvalbrengpunt. In het snoeiseizoen wordt schoon takhout apart 

gehouden en vormt het een onderdeel van het grof tuinafval. Schoon takhout of 

snoeihout wordt verwerkt tot houtsnippers en kan dienen als biobrandstof.



22 23

TWENTE MILIEU

SCHOON, GEZOND EN FRIS

JAARRAPPORTAGE 2018

Gemeente Oldenzaal

Ten opzichte van 2017 is de hoeveelheid van deze fractie met 13 kg per inwoner gestegen. 

Deze gunstige ontwikkeling doet vermoeden dat inwoners kiezen om het tuinafval steeds 

minder vaak in de gft-container te gooien. Ze brengen tuinafval steeds vaker naar het 

afvalbrengpunt.

In de laatste kolom van bovenstaand schema is weergegeven hoeveel grof tuinafval 

er nog in het restafval zit. Vanaf 2013 is deze deelstroom specifiek gesorteerd bij de 

sorteeranalyse. Nog 4% van het restafval is (grof) tuinafval, zo kwam bij de laatste 

sorteeranalyses naar voren. Hierbij is de ongesorteerde zeeffractie buiten beschouwing 

gelaten.  

In de laatste kolom van bovenstaand schema is weergegeven hoeveel grof tuinafval 

er nog in het restafval zit. Vanaf 2013 is deze deelstroom specifiek gesorteerd bij 

de sorteeranalyse. Ook hier geldt de kanttekening dat er niet is gecorrigeerd voor 

stedelijkheidsklasse. Daarnaast stimuleert de mogelijkheid om grof tuinafval gratis te 

kunnen wegbrengen naar het Milieupark, het gescheiden aanbieden van grof tuinafval. Dit 

is ook wenselijk, omdat de verwerking van grof tuinafval als onderdeel van het gft-afval 

duurder is.

Deelstroom 5: papier

Papier wordt aan huis opgehaald in de gemeenten die zijn aangesloten bij Twente Milieu. 

In Oldenzaal zamelen vrijwilligers papier in, in samenwerking met Twente Milieu die de 

inzamelwagen met chauffeur en veiligheidscoördinator levert.
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Ingezameld glasIngezameld glas per inwoner

De hoeveelheid ingezameld papier in de gemeente Oldenzaal blijft al jaren schommelen 

rond net boven de 60 kg per inwoner. Ten opzichte van 2017 neemt het iets terug, namelijk 

van 66 kg naar 62 kg per inwoner. De jaarlijkse hoeveelheid gescheiden ingezameld papier 

ligt 10 kg boven het landelijk gemiddelde van 2017 (52 kg per inwoner). Het restafval 

bestaat voor 7% van het totaal uit herbruikbaar papier.

Deelstroom 6: glas

Glas wordt in de zeven gemeenten, die aangesloten zijn bij Twente Milieu, gescheiden 

ingezameld 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 keramiek kunnen 

gescheiden worden aangeleverd op het afvalbrengpunt. In Oldenzaal wordt het glas in wit 

en gekleurd glas gescheiden ingezameld. Dit levert een hoger (milieu)rendement op. 

In Oldenzaal ligt de totale hoeveelheid glas 7 kg boven het landelijk gemiddelde dat 

al jaren op 20 kg per inwoner ligt. In Oldenzaal ligt de hoeveelheid ingezameld glas 

ook al jaren rond de 27 kg per inwoner. De hoeveelheid glas die is aangetroffen bij de 

sorteeranalyses van restafval ligt rond de 4% van het totaalgewicht
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Deelstroom 7: verpakkingen

Sinds de invoering van de verpakkingencontainer is de ingezamelde hoeveelheid ver-

pakkingen togenomen. In vier jaar tijd is het van 13 kg naar inmiddels 39 kg per inwoner 

gestegen. Dat is een verdrievoudiging in vier jaar tijd. Voor 2018 is het gunstig dat de 

hoeveelheid verpakkingsafval blijft toenemen. Qua beleving voor inwoners betekent 

3 kg een aanzienlijk volume, waardoor kan worden opgemerkt dat het draagvlak om te 

blijven scheiden steeds beter wordt. 

Van het restafval is nog 9% als verpakkingsafval te scheiden, zo blijkt uit de analyses van 

restafval.

Deelstroom 8: textiel 

Inmiddels zijn meerdere gemeenten aangesloten bij de zogeheten Twentse Textielcirkel. 

Dat is een gezamenlijke keten van inzameling, sortering en verkoop in Twente. 

Via de textielcirkel wordt kleding, woningtextiel of versleten textiel ingezameld. 

Het ingezamelde textiel wordt via bijvoorbeeld kringloopbedrijven verkocht of 

als textielvezel langs andere kanalen voor hergebruik afgezet. Momenteel zijn de 

gemeenten Oldenzaal, Dinkelland, Tubbergen, Hengelo en Enschede aangesloten bij de 

Twentse Textielcirkel.

De hoeveelheid ingezameld textiel blijft al jaren gelijk. Van 9,7 kg per inwoner in 2017 

naar 9,5 kg in 2018. Dit is nog steeds ruim boven het landelijk zeer gestaag stijgende 

gemiddelde van 5 kg per inwoner. Van het restafval is nog 7% als textiel component te 

scheiden, zo blijkt uit de analyses van restafval.

0

1

2

3

4

5

6

7

2017201820172016

kg/inw Oldenzaal Landelijk gem.

ongesch..

ton kg/inw. restafval%

2016  189 5,9 1,0

2017  209 6,5 1,0

2018  210 6,6 1,0

Ingezameld AEEAIngezameld AEEA per inwoner

0

2

4

6

8

10

2017201820172016

kg/inw Landelijk gem.Oldenzaal

ongesch..

ton kg/inw. restafval%

2016  271 8,4 4,0

2017 310 9,7 6,1

2018 156 4,9 6,7

Ingezameld textielIngezameld textiel per inwoner

Deelstroom 9: AEEA

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) worden gescheiden ingeza-

meld op het Milieupark. Ook bieden veel winkels de mogelijkheid om oude apparaten in 

te leveren. AEEA bevatten veel waardevolle grondstoffen, zoals edelmetalen, en wordt in 

samenwerking met het landelijk actieve Wecycle voor hergebruik ingezameld en verwerkt. 

In 2018 is er gemiddeld 2,5 kg per inwoner per jaar ingezameld, de gemiddelde hoeveelheid 

is hiermee licht gedaald en hier zijn verder geen bijzondere ontwikkelingen in.

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, minder dan 1% ervan is afgedankte apparatuur. 

Deelstroom 10: KCA

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

vloeistoffen, accu's, tl-buizen en spaarlampen. KCA is doorgaans erg belastend voor 

het milieu. 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. 

Over 2017 is de gemiddelde hoeveelheid KCA nog gestegen naar 2 kg per inwoner per 

jaar. In 2018 is dit weer afgenomen naar 1,2 kg per inwoner per jaar en dat is gelijk aan het 

landelijk gemiddelde. Hiermee lijkt de stijging in 2017 een uitschieter. Inwoners hebben de 

mogelijkheid om KCA in te leveren op het Milieupark. Ook kunnen medicijnen op afroep 

worden opgehaald en oude medicijnen kunnen naar de apotheken worden gebracht. 
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Overige (grove) deelstromen 

Voor grove deelstromen geldt dat hout, puin en metalen de belangrijkste fracties zijn. In 

2017 waren de hoeveelheden op alle fracties flink afgenomen ten opzichte van voorgaande 

jaren. In vergelijk met 2017 en 2018 zien we dat het gestabiliseerd is.

Overige grove deelstromen (ton per jaar)

2016 2017 2018

Hout 828 795 815

Puin 936 442 474

Metalen 162 158 161

Asbest 37 32 35

Intergemeentelijke vergelijking

Scheidingsresultaat

Op basis van de bij Twente Milieu bekende gegevens, is globaal een scheidingsresultaat 

opgemaakt voor de zeven aandeelhoudende gemeenten. De deelstromen fijn en grof 

huishoudelijk restafval worden gezien als ‘ongescheiden’. De overige stromen zijn de 

gescheiden stromen (in kg per inwoner). 

De grove deelstromen zijn apart weergegeven in de grafiek omdat hiervan een deel wordt 

nagescheiden en een deel alsnog wordt verbrand. De meeste grove afvalstromen zijn 

meegenomen voor zover deze via de gemeentelijke afvalinzameling verlopen. 

Zoals beschreven in de inleiding, hebben de gemeenten in de Regio Twente zich ten doel 

gesteld om in 2030 nog slechts 50 kg restafval per inwoner per jaar in te zamelen. Uit de 

grafiek blijkt dat er gemiddeld genomen nog 139 kg per inwoner per jaar (fijn restafval 119 

kg + grof restafval 20 kg) aan restafval ontstaat. Dit is de in de grafiek gegeven 340 kg per 

inwoner. In totaal wordt gemiddeld genomen 71% hiervan gescheiden.

Resultaat afvalscheiding 2018

Fijn restafval

• Gemiddelde hoeveelheid fijn restafval is gedaald naar 119 kg per inwoner per jaar

• Uit het overzicht blijkt dat nu ook Borne en Losser de weg naar fors minder restafval 

zijn ingeslagen met respectievelijk 145 kg en 89 kg restafval per inwoner per jaar.

• Met uitzondering van Almelo is in de gemeenten de hoeveelheid restafval verder 

afgenomen of gelijk gebleven ten opzichte van 2017. 

Fijn restafval per inwoner per gemeente
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Verpakkingen per inwoner per gemeente

Glas

De grafiek laat zien hoeveel verpakkingsglas is ingezameld per inwoner van de diverse 

gemeenten. Het gemiddelde is toegenomen, namelijk een stijging met 2 kg naar 23 kg per 

inwoner. Duidelijk is dat onderling het beeld nogal fluctueert; bij Enschede en Almelo is 

de hoeveelheid glas beduidend minder. In alle gemeenten wordt het glas ingezameld bij 

verzamelcontainers op centrale locaties, regulier gesitueerd bij winkelcentra. 

Glas per inwoner per gemeente

Textiel 

Het textiel wordt in de meeste gemeenten ingezameld via geplaatste verzamelcontainers. 

Soms is er een aanvullend haalsysteem met speciale textielzakken door (lokale) 

organisaties. Het overzicht van ingezameld textiel is niet volledig, doordat niet alle 

gemeenten een compleet overzicht van de textielinzameling hebben. Gemeente Almelo 

heeft geen gegevens op dit terrein en is daarom niet meegenomen in de ‘gemiddelde’ 

berekening. Met die kanttekening bedraagt de gemiddelde hoeveelheid ingezameld 

textiel ruim 6 kg per inwoner per jaar. De gemeente Oldenzaal zamelt met bijna 10 kg 

textiel per inwoner per jaar ruim meer in dan het gemiddelde. 

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

De hoeveelheid gft-afval per inwoner per jaar bedraagt gemiddeld over de zeven gemeen-

ten genomen 120 kg. Dat is vrijwel gelijk aan het gemiddelde resultaat over 2017. Wel zijn 

de onderlinge verschillen ook nu weer aanzienlijk. Opvallend is dat bij de gemeenten  

Borne, Hof van Twente, Losser en Oldenzaal de hoeveelheid gft (veel) hoger ligt dan het in-

gezamelde restafval. Dit is een belangrijke kentering in de omslag naar meer afvalscheiding. 

Gft per inwoner per gemeente

Papier 

Gemiddeld over de zeven gemeenten wordt per inwoner 60 kg papier per jaar ingezameld. 

Deze afname is zichtbaar bij alle zeven gemeenten. De dalende trend is te verklaren 

door de toename van digitale media en als gevolg van de toename van kartonnage (meer 

pakketbezorging, karton is lichter dan gedrukt papier). Mogelijk is hier ook het effect van 

de fluctuerende marktprijs voor papier van invloed.

Papier per inwoner per gemeente 

De onderlinge verschillen zijn zichtbaar groot, variërend van 38 kg per inwoner in Almelo 

tot 74 kg in Hof van Twente, nagenoeg het dubbele. Kanttekening hierbij is dat de 

hoeveelheid papier die nog in het restafval zit ook een belangrijke indicator is. Dit aspect 

staat in de rapportage van de afzonderlijke gemeenten vermeld. 

 

Verpakkingen 

De gemeenten Borne, Losser, Oldenzaal, Hengelo en Hof van Twente zamelen in met de 

minicontainer voor verpakkingen. In Enschede worden verpakkingen met zakken inge-

zameld en in Almelo wordt in 2018 ingezameld met verzamelcontainers. Eind 2018 is in 

de gemeente Almelo de verpakkingencontainer ingevoerd. De gemiddeld ingezamelde 

hoeveelheid verpakkingen is gestegen naar 40 kg per inwoner per jaar. Naast de mini-

containers is ook van betekenis of er sprake is van diftar in de gemeente. Deze maatregel 

geeft een flinke impuls aan de gescheiden inzameling van verpakkingen. 

kg/inw

0

15

30

45

60

75

GemiddeldeOldenzaalLosserHof v. TwenteHengeloEnschedeBorneAlmelo

38

68

48

60

74
68

62 60

kg/inw

0

50

100

150

200

GemiddeldeOldenzaalLosserHof v. TwenteHengeloEnschedeBorneAlmelo

107

147

95 92

133
144

121 120



30

TWENTE MILIEU

SCHOON, GEZOND EN FRIS

JAARRAPPORTAGE 2018

Gemeente Oldenzaal

Totaal resultaten 2015 t/m 2018 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 alle zeven gemeenten samen genomen en weergegeven 

vanaf 2015 tot en met 2018. In 2013 hebben alle gemeenten ingestemd met de ambitie om 

in 2030 een ‘afvalloos Twente’ te willen realiseren. Op basis van deze grafiek is te zien hoe 

ver de gemeenten zijn op de ingeslagen weg. 

Uit de grafiek blijkt dat de gewenste dalende trend van het restafval nog voortduurt: de 

hoeveelheid (grof) restafval daalt en de hoeveelheid gescheiden afval stijgt. Na een daling 

van 10% in 2016 werd over 2017 een scherpe daling met zelfs 28% bereikt. Recent over 

2018 werd de daling 6%, terwijl de komende twee jaren 10% afname per jaar nodig is om 

gemiddeld op 100 kg uit te komen. De daling van de afgelopen jaren had als voornaamste 

reden dat in de gemeenten Oldenzaal, Enschede, Hof van Twente (alle in 2017) en in 

Losser (in 2018) inmiddels diftar is ingevoerd. 

De belangrijkste resultaten die zichtbaar zijn in de grafiek en de beoogde resultaten die 

daarmee samenhangen: 

• in de periode 2018 is een vermindering van 6% van het restafval behaald, tegenover 

28% afname in het het jaar 2017.

• om tot maximaal 100 kg restafval per inwoner in 2020 te komen, is in de komende twee 

jaar gemiddeld een afname van 10% per jaar noodzakelijk, dat is 12 kg per inwoner per 

jaar minder.

• bij de gescheiden fracties is de volgorde in omvang nog steeds papier, gft, 

verpakkingen en daarna glas, waarbij de verpakkingenfractie de meest stijgende lijn 

heeft. 

• de hoeveelheid grof afval blijft gemiddeld gezien lichtelijk dalen. 
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