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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

raadsvragen over brand Twence 2385280  17 juli 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 27 mei 2019 hebt u ons raadsvragen gesteld over de recente brand bij Twence. Hieronder gaan 

wij puntsgewijs op uw vragen in. Op verzoek van de aandeelhoudende gemeenten heeft Twence 
een memo opgesteld met de meest actuele informatie over de recente branden en de genomen 

maatregelen. Deze is als bijlage bij deze brief gevoegd.  
Aanvullend verwijzen wij u naar de mondelinge mededelingen van ons college op 25 juni jl. Een 

weergave treft u als bijlage bij deze brief aan.  
 

 
1. Hoe is het mogelijk dat binnen een jaar alweer een grote brand plaatsvindt bij 

Twence, ze hadden toch maatregelen genomen? 
De maatregelen die Twence heeft genomen naar aanleiding van de brand in 2018 functioneren 

naar behoren. In dit geval heeft de brand plaatsgevonden in een gebouw, waar kort daarvoor nog 
metingen hebben plaatsgevonden. Deze brand is vroegtijdig ontdekt en hulpdiensten waren snel 

nadat de brand uitbrak ter plaatse. Het vuur heeft echter zeer snel om zich heen gegrepen. 
  

2. Welke risico’s hebben onze inwoners gelopen qua luchtverontreiniging? 
Uit metingen van de brandweer is gebleken dat er geen verhoogde concentraties gevaarlijke 

stoffen zijn aangetoond. 
  

3. Wat is de verdere schade aan het milieu en hoe rijmt Twence haar rol als 
duurzaamheidsbevorderaar met de grote branden van het afgelopen jaar? 

Twence spant zich maximaal in om een bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen 
van zijn aandeelhouders. In het concept Strategisch beleidsplan Twence 2020-2023 dat onlangs ter 

behandeling aan alle aandeelhouders is toegestuurd, wordt daarop een nadere toelichting gegeven. 
Incidenten als deze sluiten vanzelfsprekend niet aan bij de rol die Twence wenst in te nemen. 

Daarom steekt Twence veel energie in het voorkomen ervan. 
  

4. Wat zijn de kosten van de inzet van de brandweer geweest en komen deze kosten 
voor rekening van Twence of de Twentenaren? 

Er is op dit moment nog geen zicht op de financiële gevolgen.  
  

5. Wat zijn de gevolgen voor de bedrijfsvoering bij Twence? Kosten herbouw, kosten 
duurdere brandverzekering? 

Er is op dit moment nog geen zicht op de financiële gevolgen. 
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6. Biedt het nadeel van deze brand wellicht het voordeel dat het vrijgevallen gebied kan 

worden gebruikt voor de bouw van een nascheidingsinstallatie? 
Twence streeft er naar om zo spoedig mogelijk een passende verwerkingstechniek beschikbaar te 

hebben voor de verwerking van het GFT dat onder meer afkomstig is van de aandeelhouders. Er is 
op dit moment geen breed draagvlak bij de aandeelhouders van Twence voor de realisatie van een 

nascheidingsinstallatie voor huishoudelijk restafval. 
 

 
Bijlage: 2 

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 
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Informatie Twence over recente branden 4 juli 2019 
 
Op verzoek van de aandeelhoudende gemeenten heeft Twence een memo opgesteld met de meest 
recente informatie over de recente branden en de genomen maatregelen.  
 
Maatregelen na de brand in 2018 
Naar aanleiding van de grote brand op 30 juni 2018 heeft Twence in afstemming met de provincie 
Overijssel, Omgevingsdienst Twente en de Veiligheidsregio een aantal aanvullende 
brandveiligheidsmaatregelen genomen om de kans op herhaling te verkleinen: 
- er wordt minder materiaal opgeslagen en de omvang van de depots is verkleind en voorzien 

van aanzienlijk bredere brandgangen om het overslaan van brand te voorkomen, ook bij 
extreme droogte en wind; 

- het opslaan van gebaald afval reduceert de kans op broei. We werken gefaseerd toe naar een 
situatie waarbij er alleen nog gebaald materiaal in tijdelijke opslag ligt.  

- de installatie van warmtecamera`s om brand vroegtijdig te signaleren; 
- de inhuur van professionele brandwachten voor inspectierondes.  
- de aanleg van extra waterbassins om bluswater snel en voldoende beschikbaar te hebben; 
- de aanschaf van een eigen blusvoertuig om snel te kunnen blussen. 
 
 
Recente kleine branden 
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen zijn broeibranden nooit helemaal te voorkomen. Dit probleem 
treedt in de gehele afvalbranche op. Mede vanwege de droogte en de veranderende samenstelling 
van het afval is dit een actueel aandachtspunt binnen de Vereniging Afvalbedrijven, waar Twence 
lid van is. In juni zijn opnieuw kleine broeibranden in onze tijdelijke opslag ontstaan. Deze branden 
zijn dankzij de getroffen maatregelen snel gesignaleerd en waren snel onder controle. 
 
Vanwege het industriële karakter van Twence schaalt de brandweer ook bij relatief kleine 
incidenten snel op. Dat heeft zijn weerslag op de berichtgeving in de regionale media. Wij proberen 
altijd zo zorgvuldig mogelijk rechtstreeks te communiceren met onze stakeholders, zodat onnodige 
onrust wordt voorkomen. We begrijpen de zorgen in onze omgeving. Een adequate 
informatievoorziening en persoonlijke contacten blijven van groot belang en hebben onze 
aandacht. 
 
 
Brand in bioconversie 26 mei 2019 
De brand in de verwerkingsinstallatie voor GFT is van geheel andere aard. In dit geval is sprake 
van een gebouwbrand, waarbij het afval zelf geen rol heeft gespeeld in het ontstaan van de brand. 
Door deze brand is de installatie voor de bewerking van compost en de nacomposteringshal 
verloren gegaan. De vergistingsinstallatie inclusief gasmotoren en de tunnelcompostering zijn 
behouden gebleven. Uiteraard is rook nooit gezond, maar uit metingen van de brandweer is 
gebleken dat er in de omgeving geen sprake was van verhoogde concentraties aan schadelijke 
stoffen. Dat gold overigens ook voor de andere branden. 
 
Belangrijk was dat de continuïteit van de gescheiden inzameling van GFT niet in het gedrang zou 
komen. Vanwege het hoogseizoen voor GFT hebben we moeten constateren dat er weinig vrije 
composteringscapaciteit in de markt beschikbaar is. Toch hebben we snel afspraken kunnen maken 
met enkele externe GFT-verwerkers. De communale samenwerking tussen Münster en de 
aandeelhouders van Twence heeft daarbij geholpen.  
Het GFT dat niet elders gecomposteerd kon worden, is verwerkt in de afvalenergiecentrale. 
Momenteel wordt er geen gebruik meer gemaakt van deze noodoplossing. Bij eventuele pieken in 
de aanlevering zou dat in de komende weken mogelijk nog wel het geval kunnen zijn. Ondertussen 
wordt gewerkt aan het realiseren van een tijdelijke installatie voor de verwerking van GFT. De 
verwachting is de dat deze binnen enkele weken volledig operationeel is. Daarnaast zijn we gestart 
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met de voorbereidingen voor de realisatie van een nieuwe permanente verwerkingsinstallatie. Deze 
zal naar verwachting eind 2020 in gebruik kunnen worden genomen. 
 
Op dit moment is er nog geen zicht op de financiële gevolgen van deze brand. Hierover zijn we nog 
in gesprek met onze verzekeraar. Onze verzekering hebben we overigens opnieuw kunnen 
prolongeren. 
 
 
 



Mondelinge mededelingen college m.b.t brand Twence 
 
Direct na de brand in de GFT-verwerking op 26 mei jl was de continuïteit van de 
inzameling en verwerking van gescheiden ingezameld GFT voor ons van groot belang.  
 
In overleg met de toezichthouder hebben is bepaald dat GFT tijdelijk kon worden 
verwerkt in de afvalenergiecentrale van Twence.  
 
Dit betrof een noodoplossing, zolang er nog geen mogelijkheid was om GFT te laten 
verwerken bij derden. De inspanningen van Twence in de eerste dagen na de brand 
waren er op gericht om zo spoedig mogelijk de compostering van GFT te hervatten. 
Dankzij de communale samenwerking met Münster hebben we zeer snel afspraken 
kunnen maken met Münster om een deel van het GFT dat wordt aangeleverd te 
verwerken.  
 
Inmiddels heeft Twence afspraken kunnen maken met een tweede verwerker in 
Nederland, te weten Attero. Mede vanwege het hoogseizoen voor GFT blijkt er helaas 
geen andere verwerkingscapaciteit in Nederland beschikbaar te zijn. Het merendeel van 
de GFT dat wordt aangeleverd, kunnen we dankzij deze afspraken met derden nu laten 
verwerken tot compost. Ondertussen wordt hard gewerkt om een tijdelijke installatie op 
eigen terrein van Twence te realiseren. Deze installatie is op korte termijn beschikbaar 
en is in staat om uit GFT compost en biobrandstof voor de BEC te produceren. We 
verwachten dat vanaf dat moment de verwerking in de energiecentrale volledig stopt.  
 
De Omgevingsdienst Twente is net als ons van mening dat de verwerking van GFT in de 
energiecentrale ongewenst is. Daarom dringt zij er op aan dat dit per 1 juli definitief 
stopt. Omdat de dagelijkse aanvoer van GFT fluctueert en we zeker willen zijn dat er een 
solide oplossing beschikbaar is, zijn we met de omgevingsdienst in overleg of de 
noodoplossing mogelijk iets langer ter beschikking kan staan. 
 
Ik heb er vertrouwen in dat Twence alles op alles stelt om de verbranding van gft 
te stoppen. Vanmiddag is er nog contact geweest met Twence. Aangegeven werd 
dat ‘echt binnen afzienbare tijd een solide oplossing beschikbaar is.’  
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