
 

 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

Gemeente Hengelo 

   
Lokaal Hengelo 
Postbus 18   

7550AA Hengelo  
 

 Postbus 18 
7550 AA  Hengelo  

  
  

  

  

   

   

   

   

   

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Raadsvragen m.b.t onduidelijke 
antwoorden 

3358121  25 januari 2022 

Geachte heer/mevrouw, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

Op 28 januari 2022 heeft u ons raadsvragen gesteld m.b.t onduidelijke antwoorden. Hieronder 
gaan wij puntsgewijs op uw vragen in.  

 
Bent U bereid en in staat om de opdracht zoals deze in 2019 is omschreven en verstrekt aan de Fa. 

JMA met ons te delen, met vermelding van alle details? Zo nee, waarom niet?  
 

JMA Advies is gevraagd antwoord te geven op onderstaande onderzoeksvragen: 

 
JMA is opdracht gegeven om een notitie op te stellen waarin bovenstaande vragen toegelicht en 
beantwoord worden. Het betreft geen uitputtend onderzoek naar het huidige afvalbeleid in 

Hengelo, maar een beperkt onderzoek in het kader van de gestelde vragen. 
 

Voor wat betreft nascheiding zijn daarbij de volgende aandachtspunten benoemd:  
 

 Wat houdt nascheiden in (beeldschets)?  
 Ontwikkeling nascheiding; welke stromen kunnen worden nagescheiden?  

 Welke nascheidingsinstallaties zijn er in Nederland, hoe presteren zij en hoe zit het met hun 
capaciteit?  

 Wat is voor gemeente Hengelo interessant? Volledig nascheiden of aanvullend op bronscheiding 
nascheiden?  

 Welke gevolgen heeft nascheiding voor het milieurendement, de kosten, en een inwoner 
(dienstverlening en uitvoeringsopgave afvalscheiding)?  

 
Mogelijkheden voor nascheiding met of zonder Twence  

 Aandeelhouderschap Twence. Wat houdt dat in?  



 

 

 
 

 

Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
2 3358121  

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 Welk strategisch beleid wil Twence volgen ten aanzien van nascheiding? Wat houdt de 

samenwerking met Münster in?  

 Wat is volgens Twence nodig voor een rendabele businesscase?  

 Zijn er alternatieven voor gemeente Hengelo buiten Twence om nascheiding te realiseren?  

 
 
Kunt U ons een opgave verstrekken van de hoeveelheid nieuw gebouwde woningen in Hengelo in 

de periode van 1 juni 2019 tot heden? Zo nee, waarom niet? 
 

Onderstaand staan de door u gevraagde aantallen. 
 

 

Nieuwbouw 

Perioden aantal 

  3e en 4e kwartaal 2019 201 

2020 141 

2021 329 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


