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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Raadsvragen over afbouw 
afvalverbranding 

3040657  14 mei 2020 

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 

U hebt ons raadsvragen gesteld over de afbouw afvalverbranding. Hieronder gaan wij puntsgewijs 

op uw vragen in.  

 Vraag: Is het college bereid om samen met de andere aandeelhouders een toekomstbestendig        

verdienmodel voor Twence te ontwikkelen? Zo nee, waarom niet?  

Antwoord: Twence beschikt over een toekomstbestendige meerjarenstrategie, waarvoor breed 

draagvlak bestaat in uw raad.  Op 4 december 2019 (2446878) hebben we in een politieke markt 
met u gesproken over het Strategisch Beleidsplan Twence voor de periode 2020-23. Met dit plan 
waarvoor er brede instemming was in de raad, zet Twence in op verdere ontwikkeling als 

Euregionaal grondstoffen- en energiebedrijf.  

Vraag: Is het college bereid op korte termijn een Politieke Markt te organiseren over dit thema? Zo 

nee, waarom niet?    

Antwoord: Wij zien geen aanleiding op korte termijn een politieke markt over dit thema te 

organiseren. Zie ons antwoord op vraag 1.  

Vraag: Wat doet het college om technische- en marktontwikkelingen op het gebied van afvalbeheer 

op de voet te volgen?    

Antwoord: Wij hebben meerdere beleidsmedewerkers werkzaam op dit vakgebied. Deze volgen 

actief relevante ontwikkelingen in binnen- en buitenland. Tevens zijn wij lid van de NVRD, een 
landelijk kennisplatform. In regionaal verband overleggen wij nauw met collega’s van andere 

Twentse gemeenten.  

Vraag: Realiseert het college zich, dat afbouwen van vuilverbranding bij Twence aanzienlijke 

gevolgen kan hebben voor het warmtenet?   

Antwoord: Twence heeft in het kader van de RES voor Twente aangegeven genoeg restwarmte en 

biomassa te hebben om 100.000 woningen te kunnen verwarmen. 

Vraag: Zijn er voldoende zekerheden op lange termijn voor het garanderen van een goede 

verwarming van de woningen in de Nijverheid wanneer deze worden aangesloten op het 
warmtenet?        

Antwoord: Er is voldoende zekerheid voor warmtelevering naar de toekomst. Het huidige 
warmtenet is uitgelegd om heel Hengelo Zuid te verwarmen. Daarvoor wordt de restwarmte van 
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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 

Nouryon gebruikt. Voor een gedeelte van hun bedrijfsproces betrekt Nouryon stoom van Twence. 

Beide warmtebronnen hebben meer dan  voldoende vermogen om Hengelo Zuid en daarmee ook 
de Nijverheid van warmte te voorzien.  

Vraag:  Voor hoeveel jaar heeft het college de zekerheid van een goed functionerend warmtenet?   
 

Antwoord: Twence heeft aangegeven in ieder geval minimaal tot 2040 in de warmtelevering te 
kunnen voorzien, vanuit de afvalverbrandingsinstallaties en biomassacentrale.  

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

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


