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Bestuurlijke samenvatting 

Aanleiding 

Gemeente Hof van Twente maakt deel uit van het samenwerkingsverband Regio Twente. Door 

de gemeenten in dit samenwerkingsverband wordt onder andere binnen het thema 

duurzaamheid, waar milieu en afval bij horen, veel samengewerkt. De regio heeft een duidelijke 

doelstelling verwoord als het om afvalscheiding gaat.  

Regio Twente heeft in een breed onderzoek naar de meerwaarde van intergemeentelijk 

afgestemd afvalstoffenbeleid, dat is uitgevoerd door IPR Normag, een aantal optionele 

maatregelen belicht die afvalscheiding bevorderen. Gemeente Hof van Twente staat achter de 

regiodoelstelling, maar wil een directe invloed uitoefenen op de uitvoering waar deze de 

gemeente direct raakt. De gemeente wil daarom scenario’s onderzoeken die haar inzien beter 

bij haar passen. Een afvalbeleidsplan, waarin de doelstellingen en de scenario’s worden 

verwoord, geeft meer duidelijkheid in de koers die gevaren moet worden.  

 

Doelstelling 

Hof van Twente wil de landelijke doelstelling betreffende het afval- en grondstoffenbeleid volgen 

en daarom een afvalscheidingspercentage van 75% in 2020 nastreven zoals door het Ministerie 

van Infrastructuur en Milieu sinds eind 2014 wordt voorgeschreven. Dit komt neer op maximaal 

100 kilo restafval per inwoner per jaar vanaf 2020. Daarnaast wil de gemeente aansluiten bij de 

regionale doelstelling, namelijk maximaal 50 kilo restafval per inwoner per 2030. Om dit te 

realiseren zijn verdergaande maatregelen nodig dan alleen optimalisaties van de huidige 

inzamelsystematiek.  

 

Huidige hoeveelheid restafval 

Een gemiddelde inwoner in gemeente Hof van Twente levert per jaar circa 229 kilo restafval 

aan. Om de landelijke doelstelling te halen moet de hoeveelheid restafval binnen vijf jaar dalen 

met 130 kilo per inwoner, en om de regio- en gemeentevisie te bereiken,  met circa 180 kilo 

dalen binnen vijftien jaar. De totale hoeveelheid van de te scheiden stromen moet stijgen met 

dezelfde hoeveelheden. 

 

Onderzochte scenario’s 

Uitgangspunt voor de onderzochte scenario’s is, dat service naar inwoners betaalbaar moet 

blijven en de inzamelstructuur duurzaam en comfortabel moet zijn. Een ander uitgangspunt is, 

dat de inzamelstructuur voor woningen in de kernen gelijk is  aan die voor woningen in het 

buitengebied. Alleen voor flats en appartementen waar het onmogelijk is minicontainers te 

plaatsen, is een afwijkende inzamelstructuur mogelijk. 

 

Scenario 1 – Minicontainer voor PMD (2-wekelijks), tarief voor restafval (diftar, 2-wekelijks) en 

later zo nodig omgekeerd inzamelen: 

Stap 1: De invoering van een extra minicontainer voor kunststoffen, metalen en drankenkartons 

(PMD). Deze minicontainer zal worden uitgezet bij alle laagbouwwoningen en wordt 

eenmaal per twee weken geleegd. Huishoudens in hoogbouw blijven inzamelen met de 

Nedvangzak. 

Stap 2: De invoering van een tarief per geleegde restafvalcontainer (diftar). Het legen van de 

restafvalcontainer blijft tweewekelijks. Voor het legen van de gft-container en de PMD-

container geldt geen tarief. Bewoners van flats en appartementen betalen per keer dat 

zij afval in de ondergrondse containers werpen.  
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Stap 3: Indien blijkt dat na stap 2 de hoeveelheid restafval onvoldoende gedaald is, wordt 

overgegaan tot omgekeerde inzameling van het restafval. In laagbouwwijken worden 

ondergrondse containers voorzien van toegangscontrole geplaatst, inwoners betalen een 

tarief per afvalinworp. 

 

Scenario 2 – Minicontainer voor PMD (2-wekelijks), frequentieverlaging restafval (3-wekelijks) 

en later zo nodig omgekeerd inzamelen: 

Stap 1: De invoering van een extra minicontainer voor kunststoffen, metalen en drankenkartons 

(PMD). Deze minicontainer zal worden uitgezet bij alle laagbouwwoningen en wordt 

eenmaal per 2 weken geleegd.  

Stap 2: Het verlagen van de ledigingsfrequentie van de restafvalminicontainer van eens per 2 

weken naar eens per 3 weken.  

Stap 3: Indien blijkt dat na stap 2 de hoeveelheid restafval onvoldoende gedaald is, wordt 

overgegaan tot omgekeerde inzameling van het restafval. In laagbouwwijken worden 

ondergrondse containers voorzien van toegangscontrole geplaatst, inwoners betalen een 

tarief per afvalinworp. 

 

Scenario 3 – Tarief voor restafval (diftar) 

Stap 1: Invoeren van diftarsysteem voor het restafval. Gebruikers van een minicontainer 

betalen per lediging, gebruikers van een ondergrondse container betalen per 

afvalinworp. 

 

Scenario 4 - Minicontainer voor PMD (4-wekelijks bij laagbouw), tarief voor restafval (diftar, 4-

wekelijks) en later zo nodig omgekeerd inzamelen: 

Stap 1: Invoering van een 4-wekelijkse inzameling van restafval:   

week 1 inzamelen restafval 

  week 2 inzamelen gft-afval 

week 3 inzamelen PMD, met een extra minicontainer 

week 4 inzamelen gft-afval.  

Invoeren van diftarsysteem voor het restafval. Gebruikers van een minicontainer 

betalen per lediging, gebruikers van een ondergrondse container betalen per 

afvalinworp. Voor het legen van de gft-container en de PMD-container geldt geen tarief. 

Bij gestapelde bouw worden PMD-zakken eens per 2 weken ingezameld. 

Stap 2: Indien blijkt dat na stap 1 de hoeveelheid restafval onvoldoende gedaald is, wordt 

overgegaan tot omgekeerde inzameling van het restafval. In laagbouwwijken worden 

ondergrondse containers voorzien van toegangscontrole geplaatst, inwoners betalen een 

tarief per afvalinworp. Het PMD wordt eens per 4 weken ingezameld. 

 

Van de vier uitgewerkte scenario’s worden in onderstaande tabel de uitkomsten gegeven. 
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Conclusie en advies 

Scenario 1 is potentieel het meest succesvol omdat dit scenario in al zijn te volgen stappen naar 

verwachting zorgt voor de sterkste daling van de hoeveelheid restafval. De dienstverlening voor 

huishoudens in laagbouw wordt in dit scenario verhoogd door het verstrekken van een 

minicontainer voor PMD (plastic, metalen/blik en drankenkartons) en de minicontainers voor 

PMD te allen tijde tweewekelijks in te zamelen. Tegelijkertijd wordt de prikkel tot scheiden het 

meest gestimuleerd door het aanbod van restafval voor laagbouw letterlijk op afstand te zetten 

en daarbij ook nog eens een tarief te heffen op het aangeboden restafval. Dit zou goede 

scheidingsresultaten opleveren en een kostendaling van ruim € 33,- per huishouden. 

 

Twente Milieu heeft ervaring met het invoeren van diftar in onder andere gemeente Hengelo. 

Het regio-onderzoek in april 2013 uitgevoerd door IPR Normag geeft als mogelijkheid voor een 

meer intergemeentelijk afgestemd afvalstoffenbeleid ook omgekeerd inzamelen aan, al legt zij 

in de uitvoering iets andere accenten. Het uitvoeren van Scenario 1 in gemeente Hof van 

Twente zou ook hierom een logische keuze zijn.  

Of de landelijke doelstelling door gehele invoering van Scenario 1 kan worden behaald (100 kilo 

restafval vanaf 2020), is niet met zekerheid te zeggen. Dat kan als meer gescheiden wordt dan 

nu wordt ingeschat1.  

 

Gezien de conclusie wordt geadviseerd dat de huidige raad besluit stap 1 en 2 van Scenario 1 in 

gemeente Hof van Twente in te voeren. Aan het einde van de ambtsperiode kunnen de 

genomen stappen worden geëvalueerd. Het is aan de volgende raad te beslissen of stap 3 van 

Scenario 1 wordt ingevoerd.  

 

Om de regiovisie (maximaal 50 kilo restafval per inwoner per jaar vanaf 2030) na te streven 

zal, naast het invoeren van Scenario 1, ook op gedragsbeïnvloeding moeten worden ingezet en 

zullen ontwikkelingen op het gebied van afvalscheiding goed gevolgd moeten worden en zoveel 

in aanvullende maatregelen moeten worden omgezet.  

                                                
1
 Ervaringscijfers van ROVA-gemeenten, waar omgekeerd inzamelen nu gefaseerd wordt doorgevoerd, zijn 

gebruikt. De hoeveelheid restafval is nu ca. 120 kilo per persoon per jaar, maar kan nog verder 

teruglopen als het omgekeerd inzamelen geheel is doorgevoerd en goed is geïntegreerd in de lokale 

samenleving. 
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1 Inleiding en afbakening 

 

1.1 Aanleiding 

Hof van Twente is een gemeente met 34.915 inwoners en 14.575 huishoudens die allemaal 

afval aanleveren. Gemeente Hof van Twente heeft behoefte aan een duidelijk kader omtrent het 

huishoudelijk afvalbeleid waarin de te behalen doelstellingen voor de komende jaren worden 

verwoord. Een afvalbeleidsplan kan dit geven. Het is van belang dat het afvalbeleidsplan een 

samenhang en visie op betrokken organisaties laat zien waarmee Hof van Twente het 

afvalbeleid uitvoert. Van een aantal samenwerkingsorganisaties is gemeente Hof van Twente 

aandeelhouder en dat zorgt voor extra uitdagingen met betrekking tot het maken van keuzes en 

de uitvoering van het te voeren huishoudelijk afval- en grondstoffenbeleid in de gemeente. 

 

 

1.2 Doelstelling 

De gemeente wil de landelijke doelstelling betreffende het afval- en grondstoffenbeleid volgen 

en daarom een afvalscheidingspercentage van 75% in 2020 nastreven zoals door het Ministerie 

van Infrastructuur en Milieu sinds eind 2014 wordt voorgeschreven. Dit komt neer op maximaal 

100 kilo restafval per inwoner per jaar vanaf 2020. Daarnaast wil de gemeente aansluiten bij 

regionale doelstellingen, namelijk een afvalloos Twente in 2030. Om dit te realiseren zijn 

verdergaande maatregelen nodig dan alleen optimalisaties van de huidige inzamelsystematiek. 

Daarnaast vindt de gemeente het belangrijk de service binnen de afvalinzameling betaalbaar te 

houden voor haar inwoners en waar mogelijk Social Return in te zetten2. Het is zaak een juiste 

balans te vinden. 

 

 

1.3 Positie gemeentelijk afvalbeleid 

De gemeente wordt in haar afval- en grondstoffenbeleid gestuurd door de Europese- en 

Nederlandse wet- en regelgeving hieromtrent. Daarbij werkt gemeente Hof van Twente veel 

samen met buurgemeenten en met Twente Milieu vanwege het aandeelhouderschap van deze 

gemeenten in Twente Milieu. Twente Milieu voert als gevolg veel afvaltaken uit in deze 

gemeenten en deze samenwerking heeft geleid tot een regiovisie. 

Gemeente Hof van Twente vindt deze regiovisie belangrijk en streeft de regiodoelstelling, een 

afvalloos Twente,  ook na. Echter, de verdere invulling op punten waar die direct van belang is 

voor de gemeente, wil zij graag zelf bepalen. Op punten waar de invulling van Twente Milieu 

niet aansluit op de visie van de gemeente, zal de gemeente eigen beleid moeten maken en 

uitvoeren. 

 

In onderhavig afvalbeleidsplan dat betrekking heeft op het huishoudelijke afval, zal daarom 

naast het wettelijke kader, ook de regiovisie en het huidige gemeentelijke afvalbeleid worden 

geschetst. Uit de resultaten van het huidige gemeentelijke afvalbeleid wordt inzichtelijker hoe 

de gemeente ten opzichte van andere gelijkwaardige gemeenten en het landelijke afvalbeleid 

scoort op kosten, milieu en serviceverlening. Uit deze informatie vloeien voorstellen voor te 

nemen maatregelen die op hoofdlijnen worden uitgewerkt om te komen tot 75% afvalscheiding 

in 2020 en uiteindelijk een afvalloos Hof van Twente in 2030. 

                                                
2 Gemeenten moeten sinds het ingaan van de Participatiewet per 1 januari 2015 actief werk maken van het 
begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar regulier werk. Om die reden worden 
sociale voorwaarden, eisen en wensen bij inkoop- en aanbestedingstrajecten gesteld. Dit wordt Social 
Return of Social Return on Investment genoemd. Social Return wordt ingezet om de werkgelegenheid en 
competentieontwikkeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te stimuleren en zo sociale 
doelgroepen dichterbij de arbeidsmarkt te brengen. Bron: NVRD. 
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1.4 Leeswijzer 

Als eerste zullen in hoofdstuk 2 de Europese en landelijke beleidskaders worden omschreven 

waar het gemeentelijke afvalbeleid op moet worden afgestemd. In hoofdstuk 3 wordt 

vervolgens ingegaan op de gemeentelijke visie. In de hoofdstukken 4 en 5 wordt de huidige 

situatie voor wat betreft de huishoudelijke afvalinzameling uiteengezet. Deze wordt geëvalueerd 

op het gebied van dienstverlening, milieu en kosten. In hoofdstuk 6 zal worden ingegaan op 

mogelijke scenario’s die gemeente Hof van Twente kan gaan volgen. Deze scenario’s zijn in 

overleg met de gemeente vastgesteld om te worden uitgewerkt. In het laatste hoofdstuk volgt 

een korte conclusie.  
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2 De beleidskaders 

 

In dit hoofdstuk wordt het wettelijke kader omschreven waarbinnen de inzameling 

van huishoudelijk afval in de gemeente Hof van Twente plaatsvindt. Er wordt binnen 

het wettelijke kader onderscheid gemaakt tussen Europese en nationale wetgeving, 

die beiden het kader bepalen waarbinnen gemeenten ruimte hebben om hun 

afvalbeleid in te vullen. 

 

 

2.1 Europees afvalbeleid 

Het Nederlandse afvalbeleid wordt heden ten dage in belangrijke mate bepaald door het 

Europese afvalbeleid. De belangrijkste Europese richtlijn op het gebied van afval is de 

Kaderrichtlijn Afvalstoffen (2008/98/EG). In deze richtlijn wordt het Europese raamwerk 

weergegeven voor het beheer van afvalstoffen en wordt meer dan in het verleden aandacht 

besteed aan preventie en hergebruik. De volgende punten in de Europese wetgeving zijn van 

belang voor gemeenten: 

 

 De Richtlijn verplicht lidstaten passende maatregelen te nemen ter bevordering van in 

de eerste plaats preventie of vermindering van productie en schadelijkheid van 

afvalstoffen en in de tweede plaats nuttige toepassing van de afvalstoffen door 

recycling, hergebruik of het gebruik van afvalstoffen als energiebron. Afvalverbranding 

die energie oplevert wordt in de nieuwe kaderrichtlijn aangemerkt als een vorm van 

hergebruik (in plaats van verwijdering). 

 De lidstaten moeten ervoor zorgen dat iedereen zijn afvalstoffen aan een particuliere of 

openbare ophaaldienst, of aan een afvalverwijderingsonderneming overdraagt, ofwel 

zelf zorgt voor de verwijdering, met inachtneming van de eisen van deze richtlijn; 

 De Richtlijn bevat doelstellingen met betrekking tot hergebruik en recycling: tegen 2020 

dient 50% van al het papier, metaal, glas en soortgelijke items afkomstig van 

huishoudelijk afval te worden gerecycled. Op het ogenblik bedraagt de Europese 

doelstelling 27%. 

 Relatief nieuw in het Europese afvalstoffenbeleid is de toepassing van het principe van 

producentenverantwoordelijkheid: producenten of importeurs worden daarmee (mede) 

verantwoordelijk gesteld voor het afvalbeheer van producten die door hen op de markt 

zijn gebracht, zoals bijvoorbeeld kunststof verpakkingen en elektrische en elektronische 

apparaten.  

 

 

2.2 Nederlands afvalbeleid 

Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht voor het inzamelen van huishoudelijk afval. Zij 

hebben de plicht het huishoudelijk restafval en het (gescheiden aangeboden) GFT-afval bij elk 

perceel in te zamelen. Daarnaast zijn zij verplicht een aantal droge afvalstromen, zoals papier 

en karton, glas, textiel, klein chemisch afval, elektr(on)ische apparaten en asbesthoudend afval, 

gescheiden in te zamelen. Kunststof verpakkingsafval is enkele jaren geleden toegevoegd aan 

deze lijst van apart in te zamelen afvalstromen.  Voor grof huishoudelijk afval geldt een plicht 

tot inzameling bij elk perceel zonder minimale frequentie (op afroep) en de plicht om een 

brengvoorziening beschikbaar te stellen. Al deze verplichtingen zijn vastgelegd in de Wet 

milieubeheer (Wm). Een belangrijk nationaal beleidskader is het Landelijk Afvalbeleidsplan 

(LAP). 
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2.2.1 Wet Milieubeheer 

De Wet milieubeheer is de belangrijkste milieuwet. Hoofdstuk 10 van de Wet gaat over 

afvalstoffen. Met een wijziging van het hoofdstuk afvalstoffen van de Wet milieubeheer zijn op 8 

mei 2002 de taken en verantwoordelijkheden van Rijk, provincies en gemeenten voor een deel 

gewijzigd. Het Rijk heeft een centrale rol gekregen in het afvalbeheer. De taken van provincies 

en gemeenten richten zich met name op preventie, afvalscheiding, vergunningverlening en 

handhaving. Gemeenten hebben daarnaast een wettelijke zorgplicht voor het inzamelen van 

huishoudelijk afval. In de Wet milieubeheer is de voorkeursvolgorde voor preventie en beheer 

van afvalstoffen (preventie – hergebruik – verbranden – storten) vastgelegd. De Wet 

Milieubeheer en diverse internationale richtlijnen verplichten Nederland om een of meerdere 

afvalbeheerplannen op te stellen. 

 

2.2.2 Landelijk Afvalbeheerplan 

In 2009 is door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer 

(VROM) het inmiddels tweede Landelijke afvalbeheerplan (LAP 2) opgesteld en in werking 

getreden. Het LAP 2 is geldig tot en met 2015 en geeft een doorkijk tot 2021. In het LAP 2 

wordt het algemene afvalbeheerbeleid aangegeven en aandacht gegeven aan onder andere 

afvalscheiding, inzameling, nuttige toepassing, storten en verbranding. Een ketengericht 

afvalbeleid is een ander belangrijk onderdeel. Zo is in het LAP 2 vastgelegd dat minimaal 60% 

nuttig (her)gebruik van het huishoudelijk afval in 2015 door gemeenten moet worden 

nagestreefd. Voormalig staatsecretaris Atsma stelde in zijn Afvalbrief d.d. september 2011 dat 

in 2015 60% tot 65% hergebruik gerealiseerd moet zijn. Om deze doelstelling te halen is het 

noodzakelijk om inwoners nog meer aan te sporen tot afvalscheiding aan de bron. 

 

 

2.3 Recente ontwikkelingen 

2.3.1 Verpakkingenakkoord 

De Raamovereenkomst Verpakkingen liep eind 2012 af. Ministerie, gemeenten en bedrijfsleven 

zijn in gesprek geweest over een nieuw akkoord voor inzameling en hergebruik van 

verpakkingsafval. Belangrijke punten zijn de groei van hergebruik, een verdere verduurzaming 

van de verpakkingsketen en de financiering. Inzet was om een totaalpakket aan afspraken te 

maken voor tien jaar. 

 

In juni 2011 hebben gemeenten zich uitgesproken voor behoud en zelfs uitbreiding van het 

statiegeldsysteem. Het VNG-bestuur vond daarom dat het besluit over de afschaffing van 

statiegeld op grote PET-flessen pas kon worden genomen, als de verduurzamingsagenda van 

het bedrijfsleven aantoonbaar goede resultaten oplevert.  

 

Inmiddels is aan de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 een addendum toegevoegd. 

Hierin staan afspraken die de overeenkomst aanvullen en verduidelijken zodat meer aan de 

wensen van gemeenten tegemoet wordt gekomen. De afschaffing van het statiegeld blijft ook in 

het addendum gehandhaafd. In een schriftelijke ledenraadpleging heeft een grote meerderheid 

van de gemeenten, ondanks bezwaren tegen de afschaffing van het statiegeld, ingestemd met 

de Raamovereenkomst en het addendum.  

 

In de raamovereenkomst en het addendum staan belangrijke afspraken over de inzameling en 

het hergebruik van verpakkingsmaterialen. Ook is een verduurzamingsagenda opgesteld. De 

komende jaren moeten producenten minder en duurzamere verpakkingsmaterialen gebruiken 

en bovendien moet een groter deel worden gerecycled. Verder zijn onder meer afspraken 

gemaakt over de vergoeding die gemeenten krijgen voor het inzamelen van kunststof afval.  
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2.3.2 Vergoedingen kunststof en drankkartons 

In de nieuwe Raamovereenkomst 2013-2022 is afgesproken dat gemeenten vanaf 1 januari 

2015 de verantwoordelijkheid voor de regie over het kunststofverpakkingsafval afkomstig van 

huishoudens hebben gekregen. Waren gemeenten voorheen alleen verantwoordelijk voor de 

inzameling, nu zullen ze contracten moeten sluiten met vervoerders, overslagstations en 

sorteerders om het kunststof te recyclen. Nedvang monitort dit proces. De integrale vergoeding 

voor kunststof neemt jaarlijks af. Voor 2015 bedraagt de vergoeding € 817,- per ton, terwijl er 

voor 2016 een vergoeding van € 788,- per ton gegeven zal worden. De vergoeding loopt de 

komende jaren af tot € 656,- per ton in 2019. Na 2019 zal de dalende trend worden voortgezet 

waarbij benchmark, validatie en borging leidend zijn. 

 

De vergoeding voor de inzameling van drankkartons bedraagt in ieder geval tot 2017 € 398,- 

per ton. De vergoeding is een integrale vergoeding en geldt voor gerecyclede drankenkartons 

afkomstig van huishoudens, die voldoen aan de kwaliteitseisen3, en is inclusief een vergoeding 

voor kosten voor inzameling, sortering en vermarkting. Het staat de gemeente vrij te kiezen al 

dan niet drankenkartons als aparte stroom te laten recyclen. Zij kiest zelf de inzamelwijze die ze 

daarbij wil hanteren. De gemeente voert de regie over de keten tot en met de vermarkting 

(aflevering van de drankenkartons op de weegbrug van de recycler) en de vergoeding geldt 

voor deze hele keten.4  

 

2.3.3 Elektrische en elektronische apparatuur 

Vanaf 14 februari 2014 is de nieuwe Regeling afgedankte elektrische en elektronische 

apparatuur van kracht. Deze was nodig vanwege de nieuwe Europese richtlijn en vervangt de 

oude Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur. Producenten of importeurs van 

elektr(on)ische apparatuur zijn verantwoordelijk voor het beheer van dat product in de 

afvalfase. De producenten of importeurs moeten daarvoor individueel of als collectief een 

inname- en verwerkingsstructuur opzetten. 

Nieuw in de regeling is dat de producent zorg draagt voor een minimaal percentage dat namens 

hem wordt ingezameld, naar rato wat door hem op de markt wordt gebracht. Samengevat zijn 

de belangrijkste wijzigingen de volgende5: 

 Er zijn nieuwe definities en sommige definities zijn gewijzigd/verduidelijkt (zoals de 

definitie van ‘producent’). 

 Stapsgewijs wordt de regeling van toepassing op bijna alle afgedankte elektrische en 

elektronische apparatuur. 

 Er komen meer inzamelpunten voor apparaten van consumenten, bij grote 

detailhandelzaken. 

 De manier waarop de apparaten vervoerd en verwerkt worden moet hergebruik, 

recycling en beperking van gevaarlijke stoffen bevorderen. 

 De inzameldoelstelling voor producenten wordt stapsgewijs verhoogd. 

 Producenten moeten zich registreren bij, en rapporteren aan het Nationaal (W)EEE 

Register. 

 Er zijn specifiekere voorwaarden voor de verwerking in de vorm van WEEELABEX 

certificering. 

 Verwerkers moeten jaarlijks de door hen verwerkte hoeveelheden apparatuur melden in 

het Nationaal (W)EEE Register. 

                                                
3
 Onder drankenkartons wordt, cf. het Ontwerpbesluit Beheer Verpakkingen, verstaan: “verpakkingen, 

geschikt voor het verpakken van vloeibare levensmiddelen, bestaande voor ten minste 70% uit papier en 

karton en voor het overige uit een ander materiaal of andere materialen”. Drankenkartons die worden 

afgeleverd bij de recycler dienen te voldoen aan de DKR-specificatie DKR 510. 
4
 Bron: Nedvang. Plastic verpakkingsmaterialen, metalen (blik) en drankenkartons kunnen tezamen worden 

ingezameld aan huis (PMD-zak of –bak). Voor metaal geldt geen vergoeding.  
5
 Bron: website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2015. 
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 Producenten kunnen een ander machtigen om hun verplichtingen na te komen. 

 

2.3.4 Van Afval Naar Grondstof 

IenM, VNG en NVRD hebben het Publiek Kader voor het afvalbeheer en het 

uitvoeringsprogramma Huishoudelijk Afval opgesteld. Belangrijk hierbij is het VANG (Van Afval 

Naar Grondstof)-principe. Hiermee wordt gewerkt aan de overgang naar een circulaire 

economie, een economie waarin zo min mogelijk wordt verspild en zo veel mogelijk wordt 

hergebruikt. Het programma bevat diverse acties om verspilling van potentiele grondstoffen 

tegen te gaan. Het streven is om 75% van het huishoudelijk afval te scheiden in 2020, oftewel 

het terugbrengen van de restafvalhoeveelheid van huishoudens naar 100 kilo per persoon per 

jaar.  

 

Voor gemeenten vloeien uit het tweede Landelijk afvalbeheerplan een aantal taken en 

doelstellingen voort, die hieronder staan vermeld.  

 

Doelstellingen  

Gemeenten dienen bij te dragen aan het realiseren van de landelijke doelstellingen van het 

afvalstoffenbeleid. Zij spelen met name een actieve rol bij de volgende doelstelling: het streven 

naar 75% gescheiden huishoudelijk afval in 2020. Voor een aantal afzonderlijke afvalfracties 

(verpakkingen, batterijen en elektrische en elektronische apparatuur) zullen business cases 

worden ontwikkeld om de ketens sluitend te maken. Er worden aanvullend aan deze wettelijk 

vastgelegde doelstellingen geen andere doelstellingen voor afzonderlijke afvalstoffen 

vastgelegd. 

 

 

2.4 Gemeentelijk afvalbeleid 

De gemeente heeft in haar Afvalstoffenverordening uit 2010 de regelgeving vastgelegd voor 

inwoners betreffende de inzameling van huishoudelijke afvalstromen en zwerfafval. Momenteel 

is sprake van een reactief afvalbeheerbeleid. 

 

Als kaders voor dit Afvalstoffenbeleidsplan geldt dat de service naar inwoners betaalbaar moet 

blijven, en dat de afvalinzamelstructuur duurzaam en comfortabel moet zijn. Bij het ontwerpen 

van de scenario’s voor de afvalinzamelstructuur voor de komende jaren (zie hoofdstuk 6), is 

met deze kaders rekening gehouden.  
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3 Organisatie en visie 

 

3.1 Regiovisie 

Veertien Twentse gemeenten maken deel uit van het samenwerkingsverband Regio Twente.6 

Het bestuur van Regio Twente wordt geadviseerd door diverse portefeuillehouderoverleggen, 

waarin collegeleden uit de gemeenten zitting hebben.  

 

Onder andere binnen het thema Duurzaamheid, waar milieu en afval bij horen, wordt door deze 

gemeenten veel samengewerkt. Dat komt mede omdat zij allemaal aandeelhouder zijn van het 

afvalbedrijf Twence, een producent van grondstoffen en energie uit afvalstromen en biomassa. 

Regio Twente wil het bedrijf een duurzaam NUTS-karakter geven. Daarnaast zijn een aantal 

gemeenten binnen de regio, waaronder Hof van Twente,  ook aandeelhouder van Twente 

Milieu7, een bedrijf dat de afvalinzameling en het beheer van de openbare ruimte in veel 

gemeenten voor zijn rekening neemt. 

 

Met het oog op de Europese en landelijke beleidskaders en recentelijke ontwikkelingen op het 

gebied van afval en grondstoffen streeft Regio Twente naar een verdere verbetering van de 

grondstoffenrecycling, oftewel een circulaire economie. De vastgestelde gemeenschappelijke 

ambitie van de gemeenten in de regio is een afvalloos Twente in 2030. Met ‘afvalloos’ wordt 

bedoeld dat 90% van het afval wordt hergebruikt en slechts 50 kilogram restafval per inwoner 

per jaar overblijft, want helemaal geen afval is volgens de regiovisie een utopie.   

 

Hoe de beleidsuitvoering op gemeentelijk niveau er uit kan komen te zien om deze visie te 

realiseren, is nog onderwerp van verschillende regionale onderzoeken. Deze zijn: 

 uniformering van de afvalinzameling8; 

 afvalbrengpunten9; 

 communicatie, en 

 vermarkting van grondstoffen. 

 

3.1.1 Onderzoek uniformering van de afvalinzameling 

Er zijn twee bureaustudies uitgevoerd voor uniformering van de afvalinzameling: 

 IPR Normag. Regio Twente; Onderzoek naar de meerwaarde van intergemeentelijk 

afgestemd afvalstoffenbeleid en samenwerking bij afvalbeheer. April 2013  

 Twente Milieu. Milieueilandjes in Hof van Twente; “Mooi en gemakkelijk”. Maart 2013. 

 

Het onderzoek dat is uitgevoerd door IPR Normag concludeert dat een trendbreuk nodig is om 

tot een afvalloos Twente in 2030 te komen. Een stabiele en lange termijnvisie van gemeenten 

en de regio is daarbij van belang voor een structurele en integrale aanpak. Een goede 

samenwerking tussen de gemeenten is vervolgens ook van belang. Door een goede 

samenwerking wordt schaalgrootte gerealiseerd en daarmee een breder financieel draagvlak 

voor professionalisering en specialisatie. Het gezamenlijk organiseren en uitvoeren van 

                                                
6
 Deze gemeenten zijn Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van 

Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden. In totaal goed voor ca. 

630.000 inwoners en 260.000 huishoudens. De stedelijkheidsklassen van de gemeenten verschillen van 

plattelandsgemeenten tot steden. 
7 Deze gemeenten zijn naast Hof van Twente, Almelo, Enschede, Hengelo, Losser, Oldenzaal en Borne.  
8
 Zie het rapport dat als bijlage bij dit beleidsplan is toegevoegd: IPR Normag. Regio Twente; Onderzoek 

naar de meerwaarde van intergemeentelijk afgestemd afvalstoffenbeleid en samenwerking bij 

afvalbeheer. April 2013 & Twente Milieu. Milieueilandjes in Hof van Twente; “Mooi en gemakkelijk”. Maart 

2013. 
9
 Zie het onderzoeksrapport dat als bijlage bij dit beleidsplan is toegevoegd: Mogelijkheden afvalbrengpunt 

Hof van Twente; verkenning van mogelijkheden. Maart 2013. 
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processen zou daarmee ook efficiënter verlopen. Bij veel gemeenten ontbreekt nog een 

duidelijke visie op het afvalstoffenbeleid en is daarmee vooral reactief ingesteld.  

 

Een trendbreuk zou kunnen worden bewerkstelligd door nieuwe impulsen op de volgende 

gebieden: 

 Overtuigen: communicatie, marketing, voorlichting, bewustwording, goede voorbeeld 

geven, etc.; 

 Verleiden: goede service bieden; 

 Prijsprikkels: goede grondstoffenscheiding door huishoudens wordt beloond, en 

 Dwingen: handhaving. 

 

Het rapport komt met een viertal scenario’s om een trendbreuk in de afvalinzameling te 

realiseren. Regio Twente wordt gezien als één afvallogistiek samenhangend geheel, waar wel 

onderscheid wordt gemaakt tussen hoogbouw- en laagbouwgebieden: 

 Scenario 1: optimaliseren van het huidige afvalbeheermodel. Rest- en gft-afval wordt bij 

laagbouw aan huis ingezameld, overige fijne huishoudelijke fracties als papier en glas 

worden gebracht naar verzamelcontainers (het aantal verzamelcontainers wordt 

geoptimaliseerd). Inwoners kunnen met hun pas naar een afvalbrengpunt (in het 

rapport milieupark genoemd) naar keuze. Op de langere termijn kunnen gemeenten 

prijsprikkels gaan toepassen. 

 Scenario 2: omgekeerd inzamelen. Gft-afval, oud papier en kunststof 

verpakkingsmateriaal worden aan huis ingezameld met een minicontainer, het restafval 

wordt door inwoners gebracht naar een verzamelcontainer. Bij hoogbouwlocaties 

worden milieueilanden ingericht voor de fracties gft-afval, oud papier, kunststof 

verpakkingsmateriaal, glas en restafval. Inwoners kunnen met hun pas afval brengen 

naar een afvalbrengpunt naar keuze. 

 Scenario 3: grondstoffenton. Naast een minicontainer voor gft-afval en (bijvoorbeeld) 

oud papier, komt er bij laagbouwaansluitingen een aparte minicontainer voor overige 

droge en herbruikbare grondstoffen (denk aan hout, textiel, keramiek, etc.). Deze 

grondstoffen worden achteraf gesorteerd. Een dergelijke installatie om deze scheiding te 

kunnen doen, moet voldoende flexibel zijn om aangepast te kunnen worden om in te 

kunnen spelen op (soms) wisselende samenstellingen. De minicontainer voor restafval 

verdwijnt. Evenals bij het vorige scenario krijgen hoogbouwaansluitingen  

milieueilanden en kunnen inwoners naar een afvalbrengpunt naar keuze.  

 Scenario 4: milieueilanden. Dit scenario is mogelijk bij zowel hoog- als laagbouw. Met 

milieueilanden worden groepen verzamelcontainers in de wijk bedoeld waar behalve 

restafval diverse grondstoffen als  glas, textiel oud papier en kunststof 

verpakkingsmateriaal gescheiden worden ingezameld. Over de dekking van het aantal 

eilanden moet goed worden nagedacht om de inwoners te motiveren hun afval goed te 

scheiden. De aanwezigheid van een restafvalcontainer op een eiland kan het scheiden 

van grondstoffen nadelig beïnvloeden. 

Welk scenario een gemeente eventueel ook zou kiezen, een integrale aanpak op de volgende 

onderdelen is te allen tijde van belang: 

 Communicatie; 

 Een gezamenlijke monitor voor afvalbeheerprestaties. Het onderling vergelijken van 

resultaten, uitwisselen van ervaringen en oplossingen wordt makkelijker; 

 Gezamenlijk protocol voor sorteeranalyses. Het onderling vergelijken van resultaten 

wordt daarmee goed realiseerbaar; 

 Handhaving. Is in met name kleine gemeenten te weinig structureel. Door 

samenwerking kan een adequaat handhavingsbeleid worden ontwikkeld en uitgevoerd. 

 

De bureaustudie naar milieueilandjes in Hof van Twente dat in opdracht van de gemeente is 

uitgevoerd door Twente Milieu, komt met de volgende conclusies.  
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 Door uniformering van de verzamelcontainers en meer grondstoffen die naar een 

milieueiland kunnen worden gebracht, wordt het voor inwoners aantrekkelijker en 

laagdrempeliger hier gebruik van te maken en beter te scheiden. Zeker als zij staan op 

zichtbare en veel bezochte locaties;  

 De milieueilanden zijn een aanvulling op het huis-aan-huissysteem voor diverse fracties; 

 De milieueilanden zijn een aanvulling op het afvalbrengpunt, waar inwoners voor hun 

grove grondstoffen terecht kunnen; 

 Wanneer vervolgens omgekeerd inzamelen zou worden ingevoerd, fungeren de 

milieueilanden als achtervang en blijven vooral voor huishoudens in het buitengebied 

van belang; 

 Om de hoge kosten voor de uitvoering terug te verdienen, is de locatiekeuze van groot 

belang. Deze heeft namelijk gevolgen voor de vindbaarheid en gebruik en de mate van 

scheiding; 

 Een inventarisatie naar mogelijke locaties van milieueilanden in de zes kernen van de 

gemeente is uitgevoerd. Voor de kleine kernen kan worden gekozen voor bovengrondse 

containers. 

 

3.1.2 Onderzoek afvalbrengpunt Hof van Twente 

Het huidige contract dat de gemeente Hof van Twente heeft met zijn exploitant van het 

afvalbrengpunt loopt af per januari 2015. Het uitgevoerde onderzoek dient als eerste 

verkenning van mogelijkheden voor de toekomst van het afvalbrengpunt. 

Er zijn vier mogelijke wegen te volgen: 

 het opnieuw openbaar aanbesteden van de exploitatie van het afvalbrengpunt; 

 het samenwerken met omliggende gemeentelijke afvalbrengpunten; 

 het overlaten aan de markt. Inwoners kunnen naar particuliere brengvoorzieningen; 

 nieuwbouw van het afvalbrengpunt. 

Deze vier opties worden in hoofdlijnen beschreven met daarbij de randvoorwaarden en de voor- 

en nadelen. De volgende punten moeten in ieder geval in ogenschouw worden genomen: 

 het huidige afvalbrengpunt is niet van de gemeente. Een openbare aanbesteding gaat 

daarom niet zomaar; 

 goede onderlinge afspraken en samenwerking tussen gemeenten zijn noodzakelijk als 

wordt gekozen voor een samenwerking met omliggende gemeentelijke 

afvalbrengpunten; 

 overlaten aan de markt is geen breed gangbaar gemeentelijk model; 

 een nieuw afvalbrengstation vergt investeringen en is een meerjarig project. 

 

Een verdere uitwerking van één van deze opties zal volgen na de bestuurlijke oriëntatie.  

  

 

3.2 Gemeentelijke visie 

In het collegeprogramma 2014-2018 van gemeente Hof van Twente is de volgende visie 

opgenomen op het gebied van duurzaamheid en afval.10 

 

“[...] De integrale benadering van duurzaamheid is breder dan alleen milieu of 

leefomgeving. Het betreft ook een duurzame economie en een leefbare 

woonomgeving. Integrale duurzaamheid is een uitgangspunt, een onderlegger van 

besluiten en beleid.”  

 

                                                
10

 Uit: Gemeente Hof van Twente: SAMEN; economie, duurzaamheid & zorg voor elkaar. Collegeprogramma 

2014-2018. 



 
18 

Over afval, wat een belangrijk thema is binnen het onderwerp Duurzaamheid, wordt het 

volgende gezegd: 

 

 “Een belangrijke ontwikkeling in het duurzaamheidsdenken, die de komende jaren 

centraal zal staan in het denken over gemeentelijke afvalinzameling, is de regionale 

samenwerking om te komen tot een afvalloos Twente in 2030, waarbij op termijn 

maximaal 50 kilogram restafval per inwoner per jaar wordt geproduceerd. Wij 

willen in de komende periode de nadruk leggen op een reductie van het 

afvalaanbod. Daarbij moet er voor de burger voldoende gelegenheid zijn om op een 

duurzame manier van zijn afval af te komen, waarbij scheiden en hergebruik het 

uitgangspunt is.” 

 

Daarmee is de regiovisie door de gemeente in het collegeprogramma overgenomen. Een 

actiepunt dat uit deze doelstelling voortkomt is het actualiseren en implementeren van 

een afvalbeleidsplan waarin onder andere maatregelen worden opgenomen hoe tot een 

hergebruikspercentage van 90% en 50 kilogram restafval per inwoner per jaar te komen 

in 2030. Uitkomsten van de regionale onderzoeken kunnen leidend zijn voor de gekozen 

gemeentelijke beleidsuitvoering, maar de gemeente kan ook, na goede overweging, voor 

andere mogelijkheden kiezen.  
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4 Samenwerkingen 

4.1 Contracten 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven welke partijen betrokken zijn bij de 

inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen in en van gemeente Hof van Twente 

en de contractduur. 

 

Tabel 4.1 Betrokken partijen bij afvalinzameling en -verwerking  

Partij Taakomschrijving m.b.t. 

huishoudelijk afval 

Relatie 

gemeente tot 

partij 

Contractduur tot 

Twence In het bijzonder het bewerken 

en verwerken van het 

huishoudelijke afval. 

Aandeelhouder, 

Regio Twente is 

ook aandeelhouder 

Onbepaalde tijd. Beëindiging van het 

contract moet voldoen aan 

voorwaarden 

aandeelhoudersovereenkomst. 

Twente Milieu Verantwoordelijk voor de 

gescheiden inzameling van 

gft- en restafval, kunststof 

verpakkingsmateriaal (KVM), 

glas, klein chemisch afval 

(KCA), afgedankte 

elektronische en elektrische 

apparaten (AEEA) en voor het 

containerbeheer, 

klachtenregistratie en 

sorteeranalyses. 

Verantwoordelijk voor het 

uitvoeren van door en voor de 

gemeente gewenste 

beleidsmatige en/of 

communicatieve 

werkzaamheden op het 

gebied van afvalbeheer en/of 

openbare ruimte.  

 

Aandeelhouder Inzameling KVM en glas zijn 

opgedragen en daarmee voor 

bepaalde tijd. Overige taken zijn 

overgedragen en voor onbepaalde 

tijd. Beëindiging van het contract 

moet voldoen aan voorwaarden 

aandeelhoudersovereenkomst.
11

 

 

Bruins en Kwast 

(Groen Recycling 

Twente) 

Exploitatie van het 

afvalbrengpunt. 

Opdrachtgever December 2015. Eerdere opzegging 

door gemeente een half jaar tevoren 

kenbaar maken. 

Wawollie Verantwoordelijk voor de 

inzameling op afroep van 

grove huishoudelijke 

afvalstoffen t.b.v. hergebruik 

(m.u.v. oud papier, 

ijzer/metaal en hout). 

Opdrachtgever 31 december 2014, maar loopt in de 

praktijk nog door.  

 

Verenigingen Verantwoordelijk voor de 

inzameling van oud papier en 

karton. 

Opdrachtgever Geen contracten. In het 

Uitvoeringsbesluit 

Afvalstoffenverordening zijn 

verenigingen aangewezen. 

Sociaal 

Werkbedrijf 

Taken op gebied van 

reiniging/netheid 

Opdrachtgever  

 

  

                                                
11

 Zie: DVO 2014, Hof van Twente en Twente Milieu, deel A en deel B. 
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5 Evaluatie van de afvalinzameling 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de huidige situatie omtrent de afvalinzameling 

in de gemeente. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de afvaldriehoek die bestaat uit 

de drie elementen Milieu, Dienstverlening en Kosten. Elke element uit de 

afvaldriehoek wordt besproken en waar mogelijk wordt deze afgezet tegen 

gemiddelden van andere vergelijkbare gemeenten.12  

 

 

5.1 Kaders afvalbeleid 

De afvaldriehoek is een veelgebruikt kader in het Nederlandse afvalbeleid. De driehoek bestaat 

uit drie elementen, milieu, dienstverlening en kosten. Op deze drie elementen zal de gemeente 

worden geëvalueerd. 

De beoordeling op het onderwerp ‘Milieu’ gebeurd door te kijken naar hoeveel afval er vrij komt 

in de gemeente, en hoeveel hiervan gescheiden wordt 

ingezameld. Dit vormt het ‘Scheidingspercentage’. 

Gescheiden afval, zoals papier, glas en kunststoffen, 

kan worden gerecycled. Ongescheiden afval (restafval 

en grof vuil) wordt niet gerecycled, maar verbrand.  

 

Dienstverlening wordt bepaald door welke gelegenheid 

inwoners hebben om zich van hun afval te ontdoen. 

Hierbij is relevant welke afvalfracties aan huis worden 

opgehaald en met welke frequentie, en hoeveel 

wijkcontainers voor glas, textiel of kunststoffen in de 

buurt aanwezig zijn.  

 

 

 

 

Kosten worden gemaakt voor het inzamelen en verwerken van het afval. Sommige soorten afval 

kosten geld om te verwerken, zoals ongescheiden restafval. Andere soorten afval kunnen ook 

geld opleveren omdat ze gerecycled kunnen worden zoals papier, kunststoffen en textiel. 

 

 

5.2 Dienstverlening 

5.2.1 De inzamelstructuur 

Twente Milieu voert de inzameling van de meeste soorten huishoudelijk afval uit binnen 

gemeente Hof van Twente. Dat houdt in dat onder andere de huis-aan-huis inzameling van het 

gft- en restafval en kunststof verpakkingsmateriaal door Twente Milieu wordt gedaan en de 

verzamelcontainers voor deze fracties, evenals voor glas, door deze dienst worden geleegd. In 

onderstaande tabel wordt de huidige inzamelstructuur bondig weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
12

 Een vergelijkbare gemeente is in dit geval een stedelijkheidsklasse 4-gemeente zonder een vorm van 

diftar (een gedifferentieerd tarief voor restafval). 

Milieu 

Kosten 
Dienst
verle-
ning 

Figuur 1: De afvaldriehoek 
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Tabel 5.1 De huidige inzamelstructuur 

Fracties Halen13 Brengen12 

Restafval Minicontainers voor laagbouwaansluitingen 

van 140 liter (6.291 stuks) of 240 liter (7.497 

stuks) die tweewekelijks worden geleegd. 

(Ondergrondse) verzamelcontainers voor 

hoogbouwaansluitingen. 376 percelen maken 

gebruik van een verzamelcontainer, 773 

percelen van een ondergrondse container. 

Gft-afval Minicontainers voor laagbouwaansluitingen 

van 140 liter (11.873 stuks) die tweewekelijks 

worden geleegd. 

Zie restafval brengen. 

Oud papier en karton Huis-aan-huis door verenigingen in Delden en 

Diepenheim. Inzameldata worden door 

verenigingen bepaald.  

In verschillende kernen door middel van 

verzamellocaties in beheer van verenigingen. 

 

Glas  39 boven of ondergrondse 

verzamelcontainers verdeeld over alle 

kernen. 1 in Bentelo en 2 in Hengevelde, 3 in 

Diepenheim, 10 in Markelo, 7 in Delden, 16 

in Goor 

 

Kunststof 

verpakkingsafval 

Tweewekelijks huis-aan-huis d.m.v. Nedvang-

zakken 

Verzamelcontainers: 2 in Goor, 2 in Delden 

en 1 in de andere kernen.  

 

Textiel  Verzamelcontainers: 4 in Goor, 1 in Markelo, 

1 in Diepenheim. Of brengen naar 

Kringloopbedrijf Wawollie.  

Klein chemisch afval 

(KCA) 

Bij minimaal 5 liter wordt het door Twente 

Milieu op afroep aan huis opgehaald. 

Naar het afvalbrengpunt. 

Afgedankte elektrische 

en elektronische 

apparaten (AEEA) 

Particuliere initiatieven Naar het afvalbrengpunt in Goor of winkels 

die het inzamelen. 

Bruikbare huisraad Gratis afhalen op afspraak door 

kringloopbedrijf ‘Wawollie’.  
 

Metalen Door verschillende verenigingen.  Naar het afvalbrengpunt in Goor. 

Grof huishoudelijk afval Ophalen door Bruins en Kwast tegen 

kostendekkend tarief.  

Naar het afvalbrengpunt in Goor. 

 

In de volgende tabel wordt beknopt het serviceniveau voor gemeente Hof van Twente 

weergegeven met betrekking tot de openbare brengvoorzieningen. 

 

Tabel 5.2 Serviceniveau openbare brengvoorziening 

Fractie Hof van Twente1 
Landelijk 

gehanteerde norm2 

Serviceniveau Hof 

van Twente t.o.v. 

landelijke norm 

Oud papier 

en karton 

Aantal aansluitingen per 

brenglocatie: 694 
1:1.000 Boven gemiddeld 

Glas
14

 
Aantal aansluitingen per 

brenglocatie: 374 
1:600 Boven gemiddeld 

Textiel 
Aantal aansluitingen per 

brenglocatie: n.b.  
1:2.750 n.b. 

1Op basis van aantallen containers genoemd in Tabel 5.1 en 14.575 aansluitingen. 

2Genoemd door Cyclus en veel gebruikt als leidraad. 

 

Op gemeentelijk niveau is het aantal brengvoorzieningen voor oud papier en karton en glas 

hoger dan de landelijk gehanteerde norm. Wel zijn er kernen waar geen brengvoorziening voor 

deze stromen is. Voor oud papier en karton is geen brengvoorziening in Delden, maar hier 

                                                
13

 Genoemde aantallen zijn afkomstig van de gemeente en per 1-1-2015. 
14

 Er ligt een voorstel om de glasbakken in het buitengebied te verwijderen vanwege de ouderdom van de 

containers en de lage opbrengst.  
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wordt papier huis-aan-huis ingezameld. Diepenheim en Markelo hebben wel een 

brengvoorziening en wordt oud papier en karton daarnaast ook huis-aan-huis ingezameld.  

 
5.2.2 Het afvalbrengpunt 

Het afvalbrengpunt van gemeente Hof van Twente is aan de Mossendamsdwarsweg te Goor en 

is alleen bedoeld voor inwoners van de gemeente. Voor toegang gebruiken zij hun afvalpas en 

legitimatiebewijs. Aan het aanleveren van ongescheiden afval (grof huishoudelijk afval) zijn 

kosten gebonden: 

 

tot 0,25 m3 € 4,50 

0,25 tot 0,5 m3 € 9,00 

0,5 tot 0,75 m3 € 13,50 

0,75 tot 1 m3 € 20,00 

1 tot 2 m3 € 27,50 

 

Door inwoners gebracht hoeveelheden worden geschat op basis van het volume. 

 

De volgende afvalstromen worden op het ABP ingenomen: 

A Hout, B Hout, C Hout, groenafval, grond/graszoden, Wit- en Bruingoed (AEEA), KCA, 

Gasflessen, Oud papier, Oud ijzer (alle metalen), puin, asbest, banden met velg, banden zonder 

velg, dakleer, KVM, textiel, Glas. Mogelijke uitbreidingen: vlakglas, hard kunststof, tempex, 

gips, gasbeton en matrassen. 

 

Gratis aan te leveren zijn: tuinafval, oud papier en karton, KCA, wit- en bruingoed (AEEA), 

metalen, asbest en personenautobanden tot een maximum van 5 stuks. 

 

Het afvalbrengpunt is op vrijdagen geopend van 12.30 uur tot 16.30 uur en op zaterdagen van 

9.00 uur tot 14.00 uur. Klachten over de openingstijden komen zelden voor.  

 

5.2.3 Communicatie 

Op de website van Hof van Twente en Twente Milieu kunnen inwoners praktische informatie 

vinden over de inzamelwijze van hun huishoudelijke afvalstoffen. De afvalkalender staat op de 

site van Twente Milieu.  

Structurele afvalcommunicatie vindt niet plaats.   

 

In opdracht van de gemeente communiceert Twente Milieu met de inwoners wanneer een 

verandering wordt doorgevoerd. 

 

5.2.4 Handhaving 

Een actief handhavingsbeleid is niet aanwezig.  

Indien een melding wordt ontvangen over illegale stort of van een grote hoeveelheid zwerfafval, 

wordt dit door de eigen dienst van de gemeente zo vlot mogelijk opgeruimd. Het uitgangspunt 

is dat de kosten worden verhaald op de veroorzaker.  

 

 

5.3 Milieu 

5.3.1 Afvalhoeveelheden en afvalscheiding 

In de onderstaande tabel worden de ingezamelde hoeveelheden per afvalstroom in het aantal 

kilo per inwoner inzichtelijk gemaakt voor het jaar 2013 en 2014. Hoeveel gescheiden is 

ingezameld ten opzichte van het totaal, wordt uitgedrukt in het scheidingspercentage. 
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Tabel 5.2 Afvalhoeveelheden en scheiding 

 
kg/inw 

Fijn afval 2013 2014 

GFT-afval 108,1 116,6 

Restafval  210,3 205,6 

Kunststof 7,6 11,5 

Glas 26,3 25,7 

Papier en karton (incl. ABS) 80,6 80,8 

Textiel n.b. n.b. 

Totaal 433 440 

Gescheiden 223 235 

Scheidingspercentage 51,41% 53,29% 

Grof afval     

Totaal 113 122 

Gescheiden 89 99 

Scheidingspercentage 78,96% 81,16% 

Totaal 546 562 

Gescheiden 312 334 

Scheidingspercentage 57,11% 59,35% 

 

Er zijn een aantal opvallende punten te benoemen: 

 in 2014 is 7 kilo per inwoner meer fijn huishoudelijk afval ingezameld dan in 2013, het 

aandeel dat door huishoudens gescheiden is aangeleverd (bronscheiding) is in 2014 ook 

groter waardoor het scheidingspercentage voor fijn huishoudelijk afval circa 2% hoger 

ligt; 

 er is in 2014 8,5 kilo per inwoner meer gescheiden gft-afval ingezameld; 

 er is in 2014 circa 4 kilo per inwoner meer gescheiden kunststof verpakkingen 

ingezameld; 

 de hoeveelheden ingezameld textiel zijn bij de gemeente niet bekend. Deze worden niet 

aan de gemeente doorgegeven door de inzamelende instanties. Dat heeft tot gevolg dat 

het scheidingspercentage voor fijn huishoudelijk afval en mogelijk ook het totale 

scheidingspercentage iets hoger zal zijn dan is aangegeven; 

 De hoeveelheid grof huishoudelijke afval die in 2014 is ingezameld, is bijna 10 kilo per 

inwoner meer dan in 2013. Er is vooral meer tuinafval ingezameld. Dat heeft tot gevolg 

dat het scheidingspercentage voor grof huishoudelijk afval in 2014 circa 2% hoger ligt 

dan in 2013. 

 Het totale scheidingspercentage van 59% in 2014 is vrijwel gelijk aan het 

scheidingspercentage van vergelijkbare gemeenten zonder diftar in 2013. Ten opzichte 

van vergelijkbare gemeenten met diftar (70%) blijft het scheidingspercentage voor 

gemeente Hof van Twente behoorlijk achter.  

 

5.3.2 Sorteeranalyse 

Een keer per jaar wordt door Twente Milieu een sorteeranalyse van het restafval uitgevoerd. Uit 

een sorteeranalyse komt naar voren hoeveel te scheiden afvalstromen nog in het restafval 

voorkomen, al gaat het om een afspiegeling van de werkelijkheid. Het resultaat van de 

sorteeranalyse uit 2014 is opgenomen in onderstaande figuur. 
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Figuur 5.1 Sorteeranalyse 2014, gemeente Hof van Twente 

 
 

Eind 2013 is in alle kernen begonnen met het aan huis inzamelen van het kunststof 

verpakkingsafval. Uit de sorteeranalyse van 2014 ten opzichte van die uit 2013 blijkt dat het 

aandeel plastic wel is afgenomen in het restafval, maar niet erg veel (-3%). 

 

De te scheiden afvalstromen die een groot deel van het restafval uitmaken, zijn voornamelijk 

plastic (19% van het restafval, inclusief het aandeel flacons), etensresten (23%) en papier 

(8%). Voor plastic en papier zijn voor alle huishoudens goede voorzieningen om deze 

gescheiden aan te leveren, evenals voor glas.  De hoogbouwaansluitingen (ca. 6% van het 

totaal aantal aansluitingen) hebben geen mogelijkheid het gft-afval gescheiden aan te bieden. 

Wanneer de relatief makkelijk te scheiden afvalstromen als plastic, papier en glas goed 

gescheiden door huishoudens zouden worden aangeleverd, zou de hoeveelheid restafval in 

theorie met ca. 30% kunnen dalen. Zouden ook de etensresten goed gescheiden worden 

aangeleverd door de huishoudens die daar de mogelijkheid toe hebben, dan zou het 

restafvalaanbod potentieel met ca. 50% kunnen afnemen. 

 

 

5.4 Kosten 

5.4.1 De afvalbeheerkosten 2013 en 2014 

De afvalbeheerskosten in 2013 en 2014 zijn als volgt:                          
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Tabel 5.3 Samenvatting van de afvalbeheerkosten 2013-201415 

 
* Benchmark huishoudelijk afval peiljaar 2013, Klasse E (0 t/m 7% hoogbouw) 

 

De afvalbeheerkosten worden door middel van de afvalstoffenheffing doorbelast aan de 

inwoners. De afvalstoffenheffing ligt hoger dan de totale afvalbeheerkosten omdat hier ook nog 

de BTW-compensatie, kwijtscheldingsgelden en zwerfafvalkosten in verdisconteerd zitten. Zie 

ook Bijlage 2. 

 

De directe kosten liggen in 2014 €4,00 per huishouden lager dan in 2013. De opbrengst van 

papier ligt weliswaar lager dan in 2013 en de kosten voor het ABP iets hoger, de overige kosten 

(kunststof voornamelijk) liggen lager. Ook de indirecte kosten en overige doorbelaste kosten 

liggen in 2014 lager dan in 2013. 

Ten opzichte van het gemiddelde (benchmark huishoudelijk afval 2013) liggen de kosten voor 

de inzameling en verwerking van gft- en restafval voor gemeente Hof van Twente hoog. Dat ligt 

met name aan de hogere inzamelkosten voor het gft- en restafval. De kosten voor het ABP 

                                                
15

 Bron: Overzicht ECL Afval 2013 en 2014 van gemeente Hof van Twente. 

Per aansluiting 

2013

Per aansluiting 

2014 BM 2013*

Directe kosten

Restafval en gft-afval € 127,93 € 126,28 € 118

Papier -€ 7,58 € 2,07 € 0

Glas € 0,24 -€ 1,96 € 2

Textiel

Kunststof verpakkingen € 5,81 € 0,23 € 12

KCA € 0,99 € 0,52 € 3

Tractie € 1,34 € 0,00

Afvalbrengdepot € 28,43 € 30,20 € 24

Overig vuilnisophaal en -afvoer € 3,65 € 1,69

Egalisatie stortkosten € 2,59 € 1,19

Bladafval € 1,45 € 0,66

Totaal directe kosten € 164,85 € 160,89

Indirecte kosten

Beleid en onderzoek € 10,33 € 8,15

Overige indirecte kosten € 0,00

Belastingen € 7,58

Totaal indirecte kosten € 17,90 € 8,15

TOTAAL AFVALBEHEERKOSTEN € 182,75 € 169,04

Overige doorbelaste kosten

BTW-compensatie € 38,10 € 38,28

Kwijtscheldingsgelden € 6,85 € 6,86

Verwijdering zwerfvuil € 5,44 € 0,02

Totaal overige doorbelaste kosten € 50,39 € 45,17

Doorbelastte kosten € 233,14 € 214,20

Inkomsten afvalstoffenheffing -€ 246,43 -€ 233,08

Ten gunste gemeente -€ 13,30 -€ 18,87
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liggen ook iets hoger dan gemiddeld, de kosten voor de inzameling en verwerking van kunststof 

verpakkingen liggen daarentegen lager dan gemiddeld. 

 

5.4.2 De afvalstoffenheffing 

De gemeente is wettelijk verplicht huishoudelijk afval in te zamelen. Elk huishouden betaalt via 

de afvalstoffenheffing voor de kosten voor de inzameling en de verwerking van het afval 

(afvalbeheerkosten). In de tabel staan de tarieven voor de afvalstoffenheffing in 2015.  

  

Tabel 5.4 Tarieven 2015 

 

Tarieven Afvalstoffenheffing    

Basistarief voor een éénpersoonshuishouden € 117,00 

Basistarief voor een meerpersoonhuishouden € 133,35 

Tarief voor de 1e kleine grijze container (140 liter) €  52,30 

Tarief voor elke volgende kleine grijze container €  68,25 

Tarief voor de 1e grote grijze container (240 liter) €   84,70 

Tarief voor elke volgende grote grijze container € 102,15 

Tarief voor het gebruik van één 240 liter grijze container door 2 of 

meer woningen, per wooneenheid €  52,30 

Tarief voor de 1e GFT-container (groen, 140 liter) € 32,30 

Tarief voor elke volgende GFT-container € 48,75 

Toeslag voor een éénpersoonshuishouden met meer dan één 140 

liter grijze container, één of meer 240 liter grijze containers of 

meerdere GFT-containers € 16,35 

Tarief voor een verzamelvoorziening € 84,60 

 

De afvalstoffenheffing van gemeente Hof van Twente is 100% kostendekkend.  

 

 

5.5 Conclusies en aandachtspunten 

5.5.1 Dienstverlening 

Het gft- en restafval wordt alternerend ingezameld bij huishoudens die gebruik maken van een 

minicontainer. Zij kunnen deze stromen apart van elkaar aanleveren. Hoogbouw maakt over het 

algemeen gebruik van verzamelcontainers voor het restafval, waar ook het gft-afval bij mag 

worden gedaan. De dienstverlening vanuit de gemeente voor inzameling van deze fracties is 

goed, en vergelijkbaar met andere gemeenten. 

 

Kunststoffen worden tweewekelijks aan huis door middel van zakken ingezameld. Het inzamelen 

aan huis levert over het algemeen betere resultaten op, dan wanneer een gemeente alleen 

brengvoorzieningen heeft. Gemeente Hof van Twente heeft naast het aan huis inzamelen van 

kunststoffen ook een aantal verzamelcontainers in de gemeente staan. De dienstverlening voor 

deze te scheiden stroom is daarmee ook hoog. 

 

De inzameling van papier verschilt per plaats. Deze stroom wordt in een aantal kernen aan huis 

opgehaald, maar er zijn ook brengpunten waar inwoners een oud papier kwijt kunnen. De 

dichtheid van het aantal brenglocaties is ten opzichte van de landelijke norm hoog. Voor glas 

geldt ook dat het aantal verzamelcontainers ten opzichte van de landelijke norm hoog is. 

Het afvalbrengpunt is beperkt open (op vrijdag en zaterdagen enkele uren), maar klachten 

hierover zijn er nauwelijks. 

 

Te stellen is dat de dienstverlening voor de afvalinzameling in de gemeente goed is. 
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5.5.2 Milieu 

In totaal is in 2014 562 kilo per inwoner aan afval ingezameld, waarvan 334 kilo per inwoner 

aan gescheiden stromen. Om de landelijke doelstelling te halen (100 kilo restafval per 2020) 

moet de hoeveelheid restafval dalen met circa 130 kilo per inwoner, en om de regio- en 

gemeentevisie te halen met circa 180 kilo dalen per 2030. De hoeveelheid te scheiden stromen 

moet stijgen met respectievelijk dezelfde hoeveelheden. 

 

Gemeente Hof van Twente presteert vergeleken met vergelijkbare gemeenten zonder diftar 

ongeveer gelijk als het gaat om de verhouding aangeleverde gescheiden stromen ten opzichte 

van het totale afvalaanbod (59%). Vergeleken met vergelijkbare gemeenten met een 

diftarsysteem, presteert gemeente Hof van Twente minder goed. Vergelijkbare gemeenten met 

diftar halen namelijk een scheidingspercentage van 70%. 

 

In het restafval zitten in verhouding nog veel voedselresten en plastic. Wanneer de relatief 

makkelijk te scheiden afvalstromen als plastic, papier en glas goed gescheiden door 

huishoudens zouden worden aangeleverd, zou de hoeveelheid restafval in theorie met ca. 30% 

kunnen dalen. Zouden ook de etensresten goed gescheiden worden aangeleverd door de 

huishoudens die daar de mogelijkheid toe hebben, dan zou het restafvalaanbod potentieel met 

ca. 50% kunnen afnemen. 

 

5.5.3 Kosten 

De afvalbeheerkosten bedragen in 2014 circa € 169 per huishouden, waarvan het overgrote 

deel (€ 161) directe inzamel- en verwerkingskosten van de afvalstromen zijn.  De resterende 

afvalbeheerkosten zijn indirecte kosten (beleid). Waar mogelijk zijn de kosten vergeleken met 

het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten (benchmark huishoudelijk afval 2013). Hieruit 

blijkt dat de kosten voor de inzameling en verwerking van gft- en restafval voor gemeente Hof 

van Twente hoger liggen. Dat ligt met name aan de hogere inzamelkosten voor het gft- en 

restafval. De kosten voor het afvalbrengpunt liggen ook iets hoger dan gemiddeld, de kosten 

voor de inzameling en verwerking van kunststof verpakkingen liggen daarentegen lager dan 

gemiddeld.  
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6 Scenario’s voor de jaren tot 2020 

Voor een stijging van het bronscheidingspercentage en een gelijktijdige daling van de 

hoeveelheid restafval, zijn diverse maatregelen denkbaar. Gezien de huidige 

inzamelwijze en de daarmee behaalde resultaten tot dusver, zijn vier scenario’s voor 

de komende jaren opgesteld. Uitgangspunt bij de scenario’s is dat de service naar 

inwoners betaalbaar moet blijven, en dat de afvalinzamelstructuur duurzaam en 

comfortabel moet zijn.  

 

Voor elk van de vier scenario’s geldt dat de inzameling van oud papier en karton door 

lokale verenigingen, ongewijzigd blijft. Ook geldt voor elk van de drie scenario’s dat 

de inzamelstructuur voor de woningen in de kernen gelijk is aan die voor woningen in 

het buitengebied. Alleen voor flats en appartementen is in verband met de 

onmogelijkheid voor het plaatsen van minicontainers, een afwijkende 

inzamelstructuur mogelijk. 

 

Van elk scenario wordt een schets gegeven, en wordt in een tabel aangegeven wat de 

structurele kosten zijn van het scenario, en wat de gevolgen zijn voor de hoeveelheid 

restafval. Opgemerkt wordt dat het mogelijk is om in Scenario 1, 2 en 4 per stap te 

besluiten of de vervolgstap zal worden ingevoerd, of dat de hoeveelheid restafval 

dermate gedaald is dat een verdere stap in betreffend scenario niet nodig of wenselijk 

is. In Bijlage 3 zijn de kostenberekeningen en de gevolgen voor afvalhoeveelheden 

per scenario toegevoegd. 

 

 

6.1 Scenario 1  

Voor Scenario 1 zijn de volgende stappen vastgesteld. 

Stap 1: De invoering van een extra minicontainer voor kunststoffen, metalen en drankenkartons 

(PMD). Deze minicontainer zal worden uitgezet bij alle laagbouwwoningen en wordt 

eenmaal per 2 weken geleegd. Huishoudens in hoogbouw blijven inzamelen met de 

Nedvangzak. 

Stap 2: De invoering van een tarief per geleegde restafvalcontainer (diftar). Het legen van de 

restafvalcontainer blijft tweewekelijks. Voor het legen van de gft-container en de PMD-

container geldt geen tarief. Bewoners van flats en appartementen betalen per keer dat 

zij afval in de ondergrondse containers werpen.  

Stap 3: Indien blijkt dat na stap 2 de hoeveelheid restafval onvoldoende gedaald is, wordt 

overgegaan tot omgekeerde inzameling van het restafval. In laagbouwwijken worden 

ondergrondse containers voorzien van toegangscontrole geplaatst, inwoners betalen een 

tarief per afvalinworp.  
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Tabel 6.1 Scenario 1: kosten en gevolgen voor kilogrammen restafval per inwoner 

 

 
Scenario 1 

 

Scenario 1 
stap 1/2 

Minicontainer 
PMD (2-
wekelijks), 
diftar rest 
(2-wekelijks) 

Scenario 1 
stap 3          
Minicontainer 

PMD (2-
wekelijks), 
diftar rest en 
omgekeerd 
inzamelen 

Restafval, kg/inw 148 121 

Daling restafval t.o.v. huidige 
situatie, kg/inw -80 -108 

Daling restafval % -35% -47% 

Verwachte opbrengst per 

huishouden -€ 33,65  -€ 33,79 

 

Voor Scenario 1 stap 1 en 2 gelden de volgende opmerkingen: 

 Verwacht wordt dat de hoeveelheid restafval (fijn en grof) in kilo per inwoner op ca. 148 

kilo gaat uitkomen wanneer dit scenario wordt doorgevoerd. Dat is een daling van 80 

kilo ten opzichte van de huidige hoeveelheid (229 kilo) 

 De afvalbeheerkosten zullen omgerekend naar huishoudens met ruim € 33,- per jaar 

dalen. 

 Bij het berekenen van de kosten is rekening gehouden met eenmalige communicatie- en 

projectbegeleidingskosten tijdens de invoeringsfase.  

 De investeringen voor minicontainers voor PMD, softwarematige aanpassingen, 

communicatie en projectbegeleiding worden in één keer betaald vanuit de Voorziening 

Afvalstoffen, zodat geen afschrijving op deze kosten nodig is. 

 Bij investeringskosten is uitgegaan van een rentepercentage van 3,5%. 

 De gemeente heeft al een goed werkend containermanagementsysteem, alleen een 

vertaalslag om tot een aanslag te komen, moet worden gemaakt.  

 Er is rekening gehouden met bijkomende sorteerkosten voor PMD en hogere 

inzamelkosten door inzet van minicontainers voor PMD en het vaker ledigen van 

verzamelcontainers voor PMD. Bij hoogbouw waar plaatsing van minicontainers niet 

mogelijk is, blijft de inzameling met zakken. 

 Bij de structurele kosten is een post onvoorzien (10% van de structurele kosten) 

meegenomen. 

 Ook is een jaarlijkse post voor extra afvalbeheer, opsporing en handhaving opgenomen 

om het diftartraject beter te laten verlopen.16 

 Een daling in de afvalbeheerkosten komt door een veel betere afvalscheiding waardoor 

veel minder restafval wordt verbrand (verwachting ca. -35%) en meer opbrengsten 

voor gescheiden stromen. 

 

  

                                                
16

 Aangeraden wordt om, voordat diftar wordt ingevoerd, goed in beeld te hebben of, en zo ja, waar vooral 

illegale dumpingen voorkomen, het meeste zwerfafval ligt en de beeldkwaliteit te meten. Wanneer diftar 

is ingevoerd kan dit proces worden herhaald om te meten of diftar wel of niet bijdraagt aan dit 

ongewenste gedrag. Extra handhaving is ook nodig voor een integrale aanpak. 
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Voor Scenario 1 stap 3 gelden de volgende opmerkingen: 

 Wanneer de gemeente na het invoeren van stap 1 en 2 van Scenario 1 de 

restafvalhoeveelheid verder terug wil laten lopen, kan zij vervolgens nog omgekeerd 

gaan inzamelen. 

 Verwacht wordt dat de hoeveelheid restafval (fijn en grof) in kilo per inwoner op ca. 121 

kilo gaat uitkomen wanneer dit scenario wordt doorgevoerd. Dat is een daling van 108 

kilo ten opzichte van de huidige hoeveelheid (229 kilo). 17 

 De afvalbeheerkosten zullen omgerekend naar huishoudens met ca. € 29 per jaar dalen.  

 Bij het berekenen van de kosten is rekening gehouden met eenmalige communicatie- en 

projectbegeleidingskosten. Deze kosten worden in één keer betaald vanuit de 

Voorziening Afvalstoffen, zodat geen afschrijving op deze kosten nodig is. 

 Bij zowel de eenmalige kosten als bij de structurele kosten is een post onvoorzien 

(10%) meegenomen. 

 Voor het plaatsen van ondergrondse containers met toegangscontrole is gerekend met 

40 huishoudens per container18 (het aantal huishoudens dat al gebruik maakt van een 

ondergrondse container voor restafval is niet meegenomen). De huishoudens die van 

deze containers gebruik gaan maken, ontvangen een toegangspas. 

 Bij de berekening is er vanuit gegaan dat de overbodige minicontainers voor restafval 

worden ingenomen. 

 Ook is een jaarlijkse post voor extra afvalbeheer, opsporing en handhaving opgenomen 

om het omgekeerd inzamelen beter te laten verlopen. 

 Bij investeringskosten is uitgegaan van een rentepercentage van 3,5%. 

 Een daling in de afvalbeheerkosten komt door een veel betere afvalscheiding waardoor 

veel minder restafval wordt verbrand (verwachting ca. -47%) en meer opbrengsten 

voor gescheiden stromen.19 

  

                                                
17

 In Nederland zijn nog geen gemeenten, vergelijkbaar met Hof van Twente, die al volwaardig omgekeerd 

inzamelen hebben ingevoerd en waar de resultaten van bekend zijn. In veel niet-stedelijke ROVA-

gemeenten wordt omgekeerd inzamelen momenteel gefaseerd doorgevoerd (deze gemeenten hadden al 

een diftarsysteem). De restafvalhoeveelheid per inwoner is daar nu gemiddeld 120 kilo en zal naar 

verwachting verder dalen wanneer omgekeerd inzamelen geheel is ingevoerd en geïntegreerd in de lokale 

samenleving. 
18

 40 Huishoudens per ondergrondse container voor restafval is wat gemiddeld wordt aangehouden bij 

omgekeerd inzamelen. Gemeente Hof van Twente kan ervoor kiezen om minder of meer huishoudens op 

één voorziening aan te laten sluiten. Belangrijk is de prikkel tot scheiden zo groot mogelijk te houden. De 

loopafstand tot een verzamelcontainer voor restafval moet daarom niet te kort zijn, maar ook niet te lang 

(dan is de kans groter dat het wordt gedumpt).  
19

 Gerekend is bij scenario 1 stap 3 met een vergoedingsbedrag van € 600/ton voor kunststoffen (bij 

scenario 1 stap 1/2 nog met € 788/ton). De vergoeding neemt jaarlijks af, waar rekening mee moet 

worden gehouden. Wanneer omgekeerd inzamelen zou worden ingevoerd, zal dat waarschijnlijk niet op de 

korte termijn zijn, vandaar dat met een lagere vergoeding wordt gerekend, dan nu wordt gegeven. 
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6.2 Scenario 2  

Stap 1: De invoering van een extra minicontainer voor kunststoffen, metalen en drankenkartons 

(PMD). Deze minicontainer zal worden uitgezet bij alle laagbouwwoningen en wordt 

eenmaal per 2 weken geleegd.  

Stap 2: Het verlagen van de ledigingsfrequentie van de restafvalminicontainer van eens per 2 

weken naar eens per 3 weken.  

Stap 3: Indien blijkt dat na stap 2 de hoeveelheid restafval onvoldoende gedaald is, wordt 

overgegaan tot omgekeerde inzameling van het restafval. In laagbouwwijken worden 

ondergrondse containers voorzien van toegangscontrole geplaatst, inwoners betalen een 

tarief per afvalinworp. 

 

Tabel 6.2 Scenario 2: kosten en gevolgen voor kilogrammen restafval per inwoner 

 

Scenario 2 

 

Scenario 2 stap 1/2 
Frequentie restafval 

omlaag, container 
PMD 

Scenario 2 stap 3         

Frequentie restafval 
omlaag, container 

PMD en omgekeerd 
inzamelen 

Restafval, kg/inw 205 177 

Daling restafval t.o.v. huidige 
situatie, kg/inw -23 -52 

Daling restafval % -10% -23% 

Verwachte opbrengst per 
huishouden -€ 14,69  -€ 14,89 

 

Voor Scenario 2 stap 1 en 2 gelden de volgende opmerkingen: 

 Verwacht wordt dat de hoeveelheid restafval (fijn en grof) in kilo per inwoner op ca. 205 

kilo gaat uitkomen wanneer dit scenario wordt doorgevoerd. Dat is een daling van 23 

kilo ten opzichte van de huidige hoeveelheid (229 kilo) 

Behalen doelstelling met Scenario 1 

 

Scenario 1 stap 1 en 2 realiseert naar verwachting een restafvalhoeveelheid van 

ca. 148 kilo per inwoner per jaar. De landelijke doelstelling per 2020 (maximaal 

100 kilo restafval per inwoner per jaar) en de regiodoelstelling van 2030 

(maximaal 50 kilo restafval per inwoner per jaar) zal door invoering van deze 

maatregelen nog niet worden gehaald. Deze stappen zijn wel een goede opmaat 

voor het invoeren van omgekeerde inzameling (stap 3), omdat inwoners wennen 

aan beter scheiden en minder restafval overhouden. De stap het restafval weg te 

brengen naar een verzamelcontainer wordt daardoor kleiner.  

 

Scenario 1 stap 3 realiseert naar verwachting 121 kilo restafval per inwoner per 

jaar. Deze verwachting is aan de voorzichtige kant omdat deze is gebaseerd op de 

resultaten van niet-stedelijke ROVA-gemeenten waar omgekeerde inzameling 

momenteel gefaseerd wordt ingevoerd en nog niet volledig is ingevoerd. Stap 3 zal 

in de buurt komen van de landelijke doelstelling per 2020, de regiodoelstelling blijft 

ambitieus. Na invoering van dit scenario zal flankerend op gedragsbeïnvloeding 

moeten worden ingezet en zullen ontwikkelingen op het gebied van afvalscheiding 

goed gevolgd moeten worden en zoveel als mogelijk opgepakt om aan de 

regiodoelstelling per 2030 te kunnen voldoen. 
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 De afvalbeheerkosten zullen omgerekend naar huishoudens met bijna € 15 per 

huishouden per jaar dalen. 

 Bij het berekenen van de kosten is rekening gehouden met eenmalige 

projectbegeleiding- en communicatiekosten. 

 De investeringen voor minicontainers voor PMD, communicatie en projectbegeleiding 

worden in één keer betaald vanuit de Voorziening Afvalstoffen, zodat geen afschrijving 

op deze kosten nodig is. 

 Bij de structurele kosten is een post onvoorzien (10% van de structurele kosten) 

meegenomen. 

 Er is rekening gehouden met bijkomende sorteerkosten voor PMD en hogere 

inzamelkosten door inzet van minicontainers voor PMD en het vaker ledigen van 

verzamelcontainers voor PMD. Bij hoogbouw waar plaatsing van minicontainers niet 

mogelijk is, blijft de inzameling met zakken. 

 De inzamelkosten voor restafval dalen door de frequentieverlaging van twee- naar 

driewekelijks. 

 Bij investeringskosten is uitgegaan van een rentepercentage van 3,5%.  

 Een daling in de afvalbeheerkosten komt door een betere afvalscheiding waardoor 

minder restafval wordt verbrand (verwachting ca. -10%) en meer opbrengsten voor 

gescheiden stromen (voornamelijk gescheiden kunststoffen). 

 

Voor Scenario 2 stap 3 gelden de volgende opmerkingen: 

 Wanneer de gemeente na het invoeren van Scenario 2 stap 1 en 2 de 

restafvalhoeveelheid verder terug wil laten lopen, kan zij vervolgens nog omgekeerd 

gaan inzamelen. 

 Verwacht wordt dat de hoeveelheid restafval (fijn en grof) in kilo per inwoner op ca. 177 

kilo gaat uitkomen wanneer dit scenario wordt doorgevoerd. Dat is een daling van 52 

kilo ten opzichte van de huidige hoeveelheid (229 kilo) 

 De afvalbeheerkosten zullen omgerekend naar huishoudens met bijna € 15,- per jaar 

dalen. 

 Bij het berekenen van de kosten is rekening gehouden met eenmalige 

projectbegeleiding- en communicatiekosten. Deze kosten worden in één keer betaald 

vanuit de Voorziening Afvalstoffen, zodat geen afschrijving op deze kosten nodig is. 

 Bij de eenmalige en bij de structurele kosten is een post onvoorzien (10%) 

meegenomen. 

 Voor het plaatsen van ondergrondse containers met toegangscontrole is gerekend met 

40 huishoudens per container (het aantal huishoudens dat al gebruik maakt van een 

ondergrondse container voor restafval is niet meegenomen). De huishoudens die van 

deze containers gebruik gaan maken, ontvangen een toegangspas. 

 Bij de berekening is er vanuit gegaan dat de overbodige minicontainers voor restafval 

worden ingenomen. 

 Ook is een jaarlijkse post voor extra afvalbeheer, opsporing en handhaving opgenomen 

om het omgekeerd inzamelen beter te laten verlopen. 

 Bij investeringskosten is uitgegaan van een rentepercentage van 3,5%.  

 Een daling in de afvalbeheerkosten komt door een betere afvalscheiding waardoor 

minder restafval wordt verbrand (verwachting ca. -23%) en meer opbrengsten voor 

gescheiden stromen (voornamelijk gescheiden kunststoffen).20 

  

                                                
20

 Gerekend is bij scenario 2 stap 3 met een vergoedingsbedrag van € 600/ton voor kunststoffen (bij 

scenario 2 stap 1/2 nog met € 788/ton). De vergoeding neemt jaarlijks af, waar rekening mee moet 

worden gehouden. Wanneer omgekeerd inzamelen zou worden ingevoerd, zal dat waarschijnlijk niet op de 

korte termijn zijn, vandaar dat met een lagere vergoeding wordt gerekend, dan nu wordt gegeven.  
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6.3 Scenario 3 

Stap 1: Invoeren van diftarsysteem voor het restafval. Gebruikers van een minicontainer 

betalen per lediging, gebruikers van een ondergrondse container betalen per 

afvalinworp. 

 

 

Tabel 6.3 Scenario 3: kosten en gevolgen voor kilogrammen restafval per inwoner 

 

Scenario 3 

 

Scenario 3 Diftar 
restafval 

Restafval, kg/inw 150 

Daling restafval t.o.v. huidige 
situatie, kg/inw -78 

Daling restafval % -34% 

Verwachte opbrengst per 
huishouden -€ 51,19  

 

Voor Scenario 3 gelden de volgende opmerkingen: 

 Verwacht wordt dat de hoeveelheid restafval (fijn en grof) in kilo per inwoner op ca. 150 

kilo gaat uitkomen wanneer dit scenario wordt doorgevoerd. Dat is een daling van 78 

kilo ten opzichte van de huidige hoeveelheid (229 kilo) 

 De afvalbeheerkosten zullen omgerekend naar huishoudens met ruim. € 50 per jaar 

dalen. 

 De gemeente heeft al een goed werkend containermanagementsysteem, alleen een 

vertaalslag om tot een aanslag te komen, moet worden gemaakt. 

 Bij het berekenen van de kosten is rekening gehouden met eenmalige communicatie- en 

projectbegeleidingskosten. 

 De investeringen voor softwarematige aanpassingen, communicatie en 

projectbegeleiding worden in één keer betaald vanuit de Voorziening Afvalstoffen, zodat 

geen afschrijving op deze kosten nodig is. 

 Bij investeringskosten is uitgegaan van een rentepercentage van 3,5%.  

 Bij de structurele kosten is een post onvoorzien (10% van de structurele kosten) 

meegenomen. 

Behalen doelstelling met Scenario 2 

 

Scenario 2 stap 1 en 2 realiseert naar verwachting een restafvalhoeveelheid van 

ca. 205 kilo per inwoner per jaar. De landelijke doelstelling per 2020 (maximaal 

100 kilo restafval per inwoner per jaar) en de regiodoelstelling van 2030 

(maximaal 50 kilo restafval per inwoner per jaar) zal door invoering van deze 

maatregelen niet worden gehaald. Deze stappen zijn wel een goede opmaat voor 

het invoeren van omgekeerde inzameling (stap 3) en dit zal ook nodig zijn om 

afvalscheiding meer te stimuleren en de doelstellingen na te streven restafval 

overhouden. 

Scenario 2 stap 3 realiseert naar verwachting 177 kilo restafval per inwoner per 

jaar. Invoering van dit scenario zal er niet voor zorgen dat de landelijke 

doelstelling en de regiodoelstelling worden gehaald.  
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 Ook is een jaarlijkse post voor extra afvalbeheer, opsporing en handhaving opgenomen 

om het diftartraject beter te laten verlopen. 

 Een daling in de afvalbeheerkosten komt door een veel betere afvalscheiding waardoor 

veel minder restafval wordt verbrand (verwachting ca. -35%) en meer opbrengsten 

voor gescheiden stromen (voornamelijk kunststoffen)21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Scenario 4 

 

Voor Scenario 4 gelden de volgende opmerkingen: 

Stap 1: Invoering van een 4-wekelijkse inzameling van restafval:   

week 1 inzamelen restafval 

  week 2 inzamelen gft-afval 

week 3 inzamelen PMD, met een extra minicontainer 

week 4 inzamelen gft-afval.  

Invoeren van diftarsysteem voor het restafval. Gebruikers van een minicontainer 

betalen per lediging, gebruikers van een ondergrondse container betalen per 

afvalinworp. Voor het legen van de gft-container en de PMD-container geldt geen tarief. 

Bij gestapelde bouw worden PMD-zakken eens per 2 weken ingezameld. 

Stap 2: Indien blijkt dat na stap 1 de hoeveelheid restafval onvoldoende gedaald is, wordt 

overgegaan tot omgekeerde inzameling van het restafval. In laagbouwwijken worden 

ondergrondse containers voorzien van toegangscontrole geplaatst, inwoners betalen een 

tarief per afvalinworp.  

 

Tabel 6.4 Scenario 4: kosten en gevolgen voor kilogrammen restafval per inwoner 

 
Scenario 4 

 

Scenario 4 stap 
1/2 Minicontainer 

PMD (4-wekelijks), 
diftar rest (4 

wekelijks) 

Scenario 4 stap 3         
Minicontainer PMD 

(4-wekelijks), diftar 
rest en omgekeerd 

inzamelen 

Restafval, kg/inw 160 134 

Daling restafval t.o.v. huidige 
situatie, kg/inw -68 -95 

Daling restafval % -30% -41% 

Verwachte opbrengst per 
huishouden -€ 35,92 -€ 21,71 

 

Voor Scenario 4 stap 1 en 2 gelden de volgende opmerkingen: 

                                                
21

 Gerekend is met het vergoedingsbedrag van kunststoffen voor 2016. De vergoeding neemt jaarlijks af, 

waar rekening mee moet worden gehouden. 

Behalen doelstelling met Scenario 3 

 

Scenario 3 realiseert naar verwachting een restafvalhoeveelheid van ca. 150 kilo 

per inwoner per jaar. De landelijke doelstelling per 2020 (maximaal 100 kilo 

restafval per inwoner per jaar) en de regiodoelstelling van 2030 (maximaal 50 kilo 

restafval per inwoner per jaar) zal door invoering van dit scenario niet worden 

gehaald.  
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• Verwacht wordt dat de hoeveelheid restafval (fijn en grof) in kilo per inwoner op ca. 160 

kilo gaat uitkomen wanneer dit scenario wordt doorgevoerd. Dat is een daling van 69 

kilo ten opzichte van de huidige hoeveelheid (229 kilo) 

• De afvalbeheerkosten zullen omgerekend naar huishoudens met bijna € 36,- per jaar 

dalen. 

• Bij investeringskosten is uitgegaan van een rentepercentage van 3,5%.  

 Bij het berekenen van de kosten is rekening gehouden met eenmalige communicatie- en 

projectbegeleidingskosten tijdens de invoeringsfase. 

• De investeringen voor minicontainers voor PMD, softwarematige aanpassingen, 

communicatie en projectbegeleiding worden in één keer betaald vanuit de Voorziening 

Afvalstoffen, zodat geen afschrijving op deze kosten nodig is. 

• De gemeente heeft al een goed werkend containermanagementsysteem, alleen een 

vertaalslag om tot een aanslag te komen, moet worden gemaakt.  

• Er is rekening gehouden met bijkomende sorteerkosten voor PMD en hogere 

inzamelkosten door inzet van minicontainers voor PMD en het vaker ledigen van 

verzamelcontainers voor PMD. Bij hoogbouw waar plaatsing van minicontainers niet 

mogelijk is, blijft de inzameling met zakken. 

• Bij de structurele kosten is een post onvoorzien (10% van de structurele kosten) 

meegenomen. 

• Ook is een jaarlijkse post voor extra afvalbeheer, opsporing en handhaving opgenomen 

om het diftartraject beter te laten verlopen.  

• Een daling in de afvalbeheerkosten komt door een veel betere afvalscheiding waardoor 

veel minder restafval wordt verbrand (verwachting ca. -30%) en meer opbrengsten voor 

gescheiden stromen. 

 

Voor Scenario 4 stap 3 gelden de volgende opmerkingen: 

• Wanneer de gemeente na het invoeren van Scenario 4 stap 1 en 2 de 

restafvalhoeveelheid verder terug wil laten lopen, kan zij vervolgens nog omgekeerd 

gaan inzamelen. 

• Verwacht wordt dat de hoeveelheid restafval (fijn en grof) in kilo per inwoner op ca. 134 

kilo gaat uitkomen wanneer dit scenario wordt doorgevoerd. Dat is een daling van 95 

kilo ten opzichte van de huidige hoeveelheid (229 kilo) 

• De afvalbeheerkosten zullen omgerekend naar huishoudens met ruim €21,- per jaar 

dalen ten opzichte van de huidige situatie. De kosten voor het invoeren van omgekeerd 

inzamelen na invoering van stap 1 en 2 van Scenario 4 komen daarmee op ca. € 15 per 

huishouden. 

• Bij het berekenen van de kosten is rekening gehouden met eenmalige 

projectbegeleiding- en communicatiekosten. Deze kosten worden in één keer betaald 

vanuit de Voorziening Afvalstoffen, zodat geen afschrijving op deze kosten nodig is. 

• Bij de eenmalige en bij de structurele kosten is een post onvoorzien (10%) 

meegenomen. 

• Voor het plaatsen van ondergrondse containers met toegangscontrole is gerekend met 

40 huishoudens per container (het aantal huishoudens dat al gebruik maakt van een 

ondergrondse container voor restafval is niet meegenomen). De huishoudens die van 

deze containers gebruik gaan maken, ontvangen een toegangspas. 

• Bij de berekening is er vanuit gegaan dat de overbodige minicontainers voor restafval 

worden ingenomen. 

 Vanaf het moment dat het restafval wordt weggebracht door inwoners, zal de PMD-

fractie tweewekelijks worden ingezameld (deze komt voor de inzameling van 

minicontainers voor restafval in de plaats). 

• Ook is een jaarlijkse post voor extra afvalbeheer, opsporing en handhaving opgenomen 

om het omgekeerd inzamelen beter te laten verlopen. 

• Bij investeringskosten is uitgegaan van een rentepercentage van 3,5%.  
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• Een daling in de afvalbeheerkosten komt door een betere afvalscheiding waardoor 

minder restafval wordt verbrand (verwachting ca. -41%) en meer opbrengsten voor 

gescheiden stromen (voornamelijk gescheiden kunststoffen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

  

Behalen doelstelling met Scenario 4 

 

Scenario 4 verschilt in de uitvoering alleen in de eerste twee te nemen stappen 

met Scenario 1. Het realiseren van stap 1 en 2 van Scenario 4 heeft tot gevolg dat 

de te verwachten restafvalhoeveelheid daalt naar circa 160 kilo per inwoner. Door 

het niet eens per 2 maar eens per 4 weken legen van de PMD-container wordt naar 

verwachting minder PMD gescheiden dan in Scenario 1. Ten opzichte van Scenario 

1 stap 1 en 2 scoort dit scenario wat betreft gescheiden inzameling minder goed. 

 

Wanneer ook stap 3 van Scenario 4 wordt uitgevoerd, daalt de hoeveelheid 

restafval naar verwachting naar 134 kilo per persoon per jaar. Deze verwachting is 

aan de voorzichtige kant omdat deze is gebaseerd op de resultaten van niet-

stedelijke ROVA-gemeenten waar omgekeerde inzameling momenteel gefaseerd 

wordt ingevoerd en nog niet volledig is ingevoerd. Stap 3 kan in de buurt komen 

van de landelijke doelstelling per 2020, de regiodoelstelling blijft ambitieus. 

 

Scenario 4 stap 1 en 2 behaalt naar verwachting een hogere financiele opbrengst 

per huishouden. Voor stap 3 is de te verwachten opbrengst duidelijk lager. 
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Conclusie 

De gemeente heeft in het collegeprogramma de regiovisie overgenomen. Dat houdt in dat 

de gemeente per 2030 een hergebruikspercentage van 90% gerealiseerd wil hebben, wat 

neerkomt op 50 kilogram restafval per inwoner per jaar. Tot die tijd volgt de gemeente de 

landelijke doelstelling, 100 kilo restafval per inwoner vanaf 2020. Er zijn regionale 

onderzoeken uitgevoerd die van invloed kunnen zijn op gekozen gemeentelijke 

beleidsuitvoeringen, maar gemeente Hof van Twente wilde ook andere mogelijkheden 

onderzocht hebben, die beter bij haar passen.  

 

Van de vier uitgewerkte scenario’s worden in onderstaande tabel de uitkomsten gegeven. 

 

Tabel 7.1: Samenvattende tabel   

 

 
 

 

Ervanuitgaande dat de stappen 1 en 2 van elk scenario (behoudens scenario 3 die uit slechts 1 

stap bestaat) in de jaren 2016 en 2017 worden ingevoerd, en stap 3 in het jaar 2018, is de 

kostendaling per huishouden als volgt: 

 

Tabel 7.2: Kostendaling per huishouden per jaar, vanaf het jaar 2016 

 
 

 

Scenario 1 is potentieel het meest succesvol omdat dit scenario in al zijn te volgen stappen naar 

verwachting zorgt voor de sterkste daling van de hoeveelheid restafval. De dienstverlening voor 

huishoudens in laagbouw wordt in dit scenario verhoogd door het verstrekken van een 

minicontainer voor PMD (plastic, metalen/blik en drankenkartons) en de minicontainers voor 

PMD te allen tijde tweewekelijks in te zamelen. Tegelijkertijd wordt de prikkel tot scheiden het 

meest gestimuleerd door het aanbod van restafval voor laagbouw letterlijk op afstand te zetten 

en daarbij ook nog eens een tarief te heffen op het aangeboden restafval. Dit zou goede 

scheidingsresultaten opleveren en een kostendaling van ruim €33,- per huishouden.  

Twente Milieu heeft ervaring met het invoeren van diftar in onder andere gemeente Hengelo. 

Het regio-onderzoek in april 2013 uitgevoerd door IPR Normag geeft als mogelijkheid voor een 

meer intergemeentelijk afgestemd afvalstoffenbeleid ook omgekeerd inzamelen aan, al legt zij 

in de uitvoering iets andere accenten. Het uitvoeren van Scenario 1 in gemeente Hof van 

Twente zou ook hierom een logische keuze zijn.  
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Of de landelijke doelstelling door gehele invoering van Scenario 1 kan worden behaald (100 kilo 

restafval vanaf 2020), is niet met zekerheid te zeggen. Dat kan als meer gescheiden wordt dan 

nu wordt ingeschat22.  

 

Gezien de conclusie wordt geadviseerd dat de huidige raad besluit stap 1 en 2 van Scenario 1 in 

gemeente Hof van Twente in te voeren. Aan het einde van de ambtsperiode kunnen de 

genomen stappen worden geëvalueerd. Het is aan de volgende raad te beslissen of stap 3 van 

Scenario 1 wordt ingevoerd.  

 

Om de regiovisie (maximaal 50 kilo restafval per inwoner per jaar vanaf 2030) na te streven 

zal, naast het invoeren van Scenario 1, ook op gedragsbeïnvloeding moeten worden ingezet en 

zullen ontwikkelingen op het gebied van afvalscheiding goed gevolgd moeten worden en zoveel 

als mogelijk in aanvullende maatregelen moeten worden omgezet. 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                
22

 Ervaringscijfers van ROVA-gemeenten, waar omgekeerd inzamelen nu gefaseerd wordt doorgevoerd, zijn 

gebruikt. De hoeveelheid restafval is nu ca. 120 kilo per persoon per jaar, maar kan nog verder 

teruglopen als het omgekeerd inzamelen geheel is doorgevoerd en goed is geïntegreerd in de lokale 

samenleving. 
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Bijlage 1 Afvalcijfers 2014 

Bronnen: Twente Milieu - DVO rapportage gemeente Hof van Twente 2014, OPK-overzicht gemeente, 

hoeveelheden per kwartaal (ABS) 

 

  

Fijn afval Totaal kg/inw

GFT-afval 4.070.820 117

Restafval 7.178.495 206

restafval mc 6.819.420 195

inzameling OG containers 207.555 6

blokcontainers transp. TM 151.520 4

Kunststof 401.735 12

KVM verz. cont. 103.915 3

KVM huis aan huis 297.820 9

Glas 896.965 26

Papier en karton (incl. ABS) 2.821.795 81

Textiel n.b. n.b.

Totaal 15.369.810 440

Gescheiden 8.191.315 235

Scheidingspercentage 53,29%

Grof afval

Grof afval eigen transport HvT 75.100 2

Asbesthoudend pl. Materiaal 238.860 7

Grof Huishoudelijk Afval 728.660 21

Oud ijzer 66.100 2

Puin 540.460 15

Tuinafval 1.864.640 53

Sloophout B-kwaliteit 441.710 13

Sloophout C-kwaliteit 127.080 4

Wit en bruingoed 94.750 3

KCA (incl. KCA op afroep aan huis) 32.219 1

Autobanden zonder velg 4.890 0

Autobanden met velg 5.080 0

Dakleer 45.860 1

Totaal 4.265.409 122

Gescheiden 3.461.649 99

Scheidingspercentage 81,16%

Totaal 19.635.219 562

Gescheiden 11.652.964 334

Ongescheiden 229

Scheidingspercentage 59,35%
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Bijlage 2 Afvalkosten 2014 

 
Bron: werkelijke uitgaven 2014 uit Overzicht ECL afval 2014, gemeente Hof van Twente.  

Inzamelkosten Verwerking/opbrengst Totaal

Per 

aansluiting

Directe kosten

Restafval en gft-afval € 820.766,52 € 1.019.834,78 € 1.840.601,30 € 126,28

Papier* € 154.968,93 -€ 124.776,84 € 30.192,09 € 2,07

Glas € 24.700,97 -€ 53.256,94 -€ 28.555,97 -€ 1,96

Textiel

Kunststof verpakkingen € 208.366,71 -€ 205.000,93 € 3.365,78 € 0,23

KCA € 1.604,85 € 5.928,77 € 7.533,62 € 0,52

Tractie € 0,00 € 0,00 € 0,00

Afvalbrengdepot € 464.068,35 -€ 23.939,90 € 440.128,45 € 30,20

Overig vuilnisophaal en -afvoer € 24.680,40 € 24.680,40 € 1,69

Egalisatie stortkosten € 17.330,00 € 1,19

Bladafval € 9.656,26 € 0,66

Totaal directe kosten € 2.344.931,93 € 160,89

Indirecte kosten

Beleid en onderzoek € 118.777,80 € 8,15

Overige indirecte kosten

Belastingen

Totaal indirecte kosten € 118.777,80 € 8,15

TOTAAL AFVALBEHEERKOSTEN € 2.463.709,73 € 169,04

Overige doorbelaste kosten

BTW-compensatie € 557.978,48 € 38,28

Kwijtscheldingsgelden € 100.000,00 € 6,86

Verwijdering zwerfvuil € 321,24 € 0,02

Totaal overige doorbelaste kosten € 658.299,72 € 45,17

Doorbelastte kosten € 3.122.009,45 € 214,20

Inkomsten afvalstoffenheffing -€ 3.397.084,54 -€ 233,08

Last/gunst gemeente -€ 275.075,09 -€ 18,87

* Inzamelkosten zijn incl. uitgave subsidie papier.
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Bijlage 3 Kostendoorrekening 

Scenario 1 
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Scenario 2 
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Scenario 3 
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Scenario 4 
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Bijlage 4 Onderzoeksnotitie Diftar en 

afvalbeleid 

 

Aparte bijlage 
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Bijlage 5 Milieu-eilanden in Hof van 

Twente 

Aparte bijlage 
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Bijlage 6 Afvalbrengpunt in Hof van 

Twente 

Aparte bijlage  

 


