
  
 

  

  

   

 
 
Motie: Nascheiding afval 
 
De raad van de gemeente Hengelo (O.) in vergadering bijeen op 21 oktober 2020; 
 
Constaterende dat: 

• VNG, MIW (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) en NVRD (Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement) het 
Publiek Kader voor het afvalbeheer en het uitvoeringsprogramma Huishoudelijk Afval hebben 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 diverse acties bevat om verspilling van potentiële grondstoffen tegen te gaan; 
• De afgeleide doelstelling per 2020 daarbij is 100 kg restafval (fijn + grof) per inwoner per jaar; 
• De regio Twente in de visie Afvalloos Twente de doelstelling heeft om in 2030 nog maar 50 kg restafval per inwoner te hebben; 
• De gemeente Hengelo (O.) zich achter de visie Afvalloos Twente heeft gesteld; 
• Uit het IPR Normag onderzoek van oktober 2020 blijkt dat de hoeveelheid restafval in Hengelo gedaald is van gemiddeld 165 kg 

(2015) naar 87 kg (2019) fijn restafval per inwoner en dit voldoende is om de doelstelling Afvalloos Twente te halen, maar; 
• Dat uit datzelfde onderzoek blijkt dat de vervuilingsgraad van de PMD afvalstroom te hoog is voor verwerking/ recycling en daarmee 

deze potentiële grondstoffen verloren gaan. 
 
Overwegende dat: 

• In de regio Twente afval gescheiden ingezameld wordt, waaronder plastic afval (PMD); 
• Door het te hoge percentage stoorstoffen, zoals rest en GFT, in de ingezamelde PMD afvalstroom, de kosten voor het verwerken van 

deze afvalstroom naar verwachting over het jaar 2020 een zeer forse tegenvaller laten zien van € 730.000,- (€ 445.000 extra kosten 
en € 285.000 minder opbrengsten). 

• Dat de afgekeurde PMD niet als potentiële grondstoffen kunnen worden verwerkt.  
• Deze vermoedelijk met het normale restafval worden verbrand en zo geen bijdrage leveren aan de circulaire economie. 
• Nagenoeg alle Twentse gemeenten te maken hebben met de hoge mate van afkeur van het ingezamelde PMD afval; 
• De heer Raymond Gradus, hoogleraar beleid en economie VU Amsterdam stelt dat het gescheiden inzamelen van plastic afval (PMD) 

in Overijssel is achterhaald en niet meer van deze tijd; 
• Twence om een reactie is gevraagd en stelt (citaat): 

“Die keuze ligt vooral bij de politiek, zegt afvalverwerker Twence in Hengelo. Wij willen met onze dienstverlening zo goed mogelijk 
aansluiten bij de keuzes van onze aandeelhoudende gemeenten. De keuze voor bron- of nascheiding is vaak een politiek-bestuurlijke 
keuze en daar gaan wij niet over"; 

• Twence stelt dat bij Twence hiervoor de technische voorziening ontbreekt en geen afzetmogelijkheid heeft; 
• Twence stelt hierdoor geen plan te kunnen opstellen met betrekking tot het rendement van een nascheidingsinstallatie; 
• Bron- en nascheiding een bijdrage levert om de doelstelling Afvalloos Twente te realiseren; 

 
Draagt het college op: 

• Het onderwerp “Haalbaarheidsonderzoek Bron- en nascheidingsinstallatie” op de aandeelhoudersvergadering van Twence te 
agenderen met als doel om in 2021 Twence een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren; 

• De motie te versturen naar college en gemeenteraad van aandeelhoudende gemeenten. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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