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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Raadsvragen afvalmonitor 19 
december 2018 

2318372  26 februari 2019 

Geachte heer/mevrouw, 

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

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

  Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

 Telefoonnummer 

  14-074 

 

Op 3 januari 2019 hebt u ons raadsvragen gesteld over de Afvalmonitor 19 december 2018.  Deze 
beantwoorden wij hieronder puntsgewijs.  

Maar allereerst vinden wij het jammer dat u niet tevreden bent over de organisatie van de politieke 
markt. Het is belangrijk om te weten dat de organisatie van politieke markten een aangelegenheid 

is van het presidium en niet van het college. U kunt zich met uw punten over de organisatie van de 
politieke markt wenden tot het presidium. 
 

Wij hebben er moeite mee dat u zich in het eerste gedeelte van uw brief zo negatief uitlaat over 
een medewerker van Kennispunt Twente. Deze medewerker was speciaal uitgenodigd om de 

raadsleden nadere uitleg te geven over de gebruikte onderzoeksmethode omdat daar vragen over 
waren van raadsleden.  

Wethouder Van Wakeren heeft u al laten weten dat hij u graag uitnodigt om een en ander met u te 
bespreken.  

 
Voor wat betreft uw vragen het volgende:  

1. Is bij het college bekend wat de totale hoeveelheid aan bijplaatsingen en zwerfafval 
in 2018 was? Zo ja, om hoeveel Kg. ging dit. Zo nee, waarom niet? 

 
Ja,  het gaat in totaal om 343.700  kg. afvaldump en bijplaatsingen. Dit is 1 % van de totale 

hoeveelheid afval.  
 

2. Is bekend wat de samenstelling van dit afval is? Zo ja, hoe ziet dit eruit? Zo nee, 
waarom niet? 

 
Ja, het betreft grof huishoudelijk afval en vuilniszakken.  

 
3. Is bij het college bekend hoe deze afvalstroom verder is verwerkt? Zo ja, hoe dan? Zo 

nee, waarom niet? 
 
Ja, grof huishoudelijk afval wordt verwerkt in de afvalscheidingsinstallatie van Twence, de TAS, een 

deel wordt gerecycled en een deel word verbrand. Vuilniszakken worden verbrand bij Twence.  
 

 
4. Is bekend wat de kosten van dit geheel zijn? Zo ja, hoeveel bedroegen die? Zo nee, 

waarom niet? 
 

Ja, deze kosten bedroegen in 2018 € 282.903,-. 
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5. Is bekend hoeveel partijen PMD afval er in 2018 door Attero zijn afgekeurd? Zo ja, 

om hoeveel partijen ging dit? 
 

Er is de afgelopen jaren nauwelijks sprake geweest van afkeur van partijen PMD uit Hengelo. Zie 
ook ons antwoord op uw volgende vraag.  

 
6. Is bekend om hoeveel Kg. PMD afval dit ging? Zo ja, hoeveel was dit in 2018? Zo nee, 

waarom niet? 
 

Ja, dit is bekend. Dit betreft 108.410 kg PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en 
drinkpakken).. Dit is 2,8 % van de totale hoeveelheid door Hengelo aangeleverd PMD (3.837.610 
kg). 

 
7. Zijn de afgekeurde partijen in de verbrandingsoven beland? Zo ja, waarom? Zo nee, 

hoe zijn deze partijen dan verwerkt? 
 

Ja, afgekeurde partijen worden als restafval thermisch verwerkt door Twence . 
 

8. Heeft het college enig idee waarom er op meerdere plaatsen in Nederland miljoenen 
euros worden uitgegeven voor het bouwen van nascheidingsinstallaties? (zijn zij nou 

zo dom of wij nou zo slim?). 
 

Investeren in een nascheidingsinstallatie vergt een sluitende businesscase. Om die investering te 
kunnen terugverdienen moet er voldoende volume verpakkingenmateriaal  beschikbaar zijn. 

Twence heeft in 2014 na een haalbaarheidsonderzoek geconcludeerd dat er op Twentse schaal 
onvoldoende volume verpakkingenmateriaal  beschikbaar is voor een sluitende businesscase.  De 

businesscase is volgens Twence sindsdien nog verslechterd.  Wij herkennen ons derhalve niet in uw 
constatering dat de aandeelhoudende gemeenten in Twence een investering in een 

nascheidingsinstallatie blokkeren.  
 

 
 

 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

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


