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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Raadsvragen afvalbalie en 
camera's milieu eilanden 

3155327  1 december 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 

 

Per brief van 11 november 2020 hebt u ons raadsvragen gesteld over de afvalbalie en camera’s 
milieu eilanden. Hieronder gaan wij puntsgewijs op uw vragen in.  

 
1.Wat is de reden geweest voor de invoering van de afvalbalie? 

 
De afvalbalie is een maatregel waarmee wij de service naar onze inwoners willen vergroten. Bij de 

afvalbalie kan grof afval worden aangeboden dat niet in de ondergrondse container past, maar 
waarmee mensen in de praktijk niet snel naar het milieupark rijden.  

 
2. Is het college van mening dat er minder zwerfafval gedumpt zal gaan worden, door 1 x per 3 

maand een afvalbalie in een wijk te plaatsen? 
Zo ja, waarop is deze mening gebaseerd? 

 
De primaire bedoeling van de afvalbalie is het verhogen van de service voor onze inwoners. 

Vermindering van de hoeveelheid zwerfafval zou een mooie bijvangst kunnen zijn. Het is echter 
nog te vroeg om daar uitspraken over te doen.  

 
3. Is het college het met de PVV Hengelo eens, dat het meeste dumpafval bestaat uit restafval? 

Zo ja, waarom kan je bij de afvalbalie dan hoofdzakelijk afval kwijt, dat ook in de 
ondergrondse containers gedumpt kan worden of gratis weggebracht naar het milieupark 

aan de Wegtersweg en wat is dan de toegevoegde waarde van de afvalbalie? 
 

Ja, dit zijn wij met u eens. Zie verder ons antwoord op vraag 1.  
 

4. Bij PVV Hengelo is een melding binnengekomen dat een grote vaas niet ingeleverd kon 
worden bij de afvalbalie. Het advies was om de vaas in stukken te slaan en in de glascontainer 

gooien. 
Is het college het met de PVV eens, dat de afvalbalie juist groot glaswerk zou moeten 

innemen, omdat dit vaak naast de ondergrondse containers neergezet wordt en het 
onwenselijk is dat men groot glaswerk zelf stuk gaat slaan bij de glascontainer om vervolgens 

de scherven in de container te drukken? 
 

Ja, dit zijn wij met u eens. De afvalbalie is primair bedoeld voor grof huishoudelijk afval dat past in 
een big shopper en niet op een milieuplein kan worden aangeboden. Aangezien een vaas niet 

thuishoort in een glasbak, moet deze mits passend in een big shopper bij de afvalbalie aangeboden 
kunnen worden.  

 
5. Wat zijn de kosten van de afvalbalie per jaar? 
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Uw raad heeft eind 2019 een budget van € 150.000 beschikbaar gesteld voor de proef met de 

afvalbalie.  
 

6. Is het niet goedkoper het quotum gratis storten van 50 kilo terug te verhogen naar 100 kilo? 
 

Nee, het verhogen van het stortquotum van 50 naar 100 kilo kost € 280.000 uitgaande van het 
tarief van € 1,50 per 10 kg.  Bovendien is het verhogen van het stortquotum strijdig met de 

uitgangspunten van diftar: de vervuiler betaalt.  
 

7. Hoeveel mensen maken helemaal geen gebruik van het stortquotem van 50 kilo? 
 

Jaarlijks maakt ongeveer de helft van de huishoudens geen gebruik van het stortquotum.  
 

8. Wat kost het de gemeente om de burger 25 kilo per jaar mee te laten nemen naar een 
volgend jaar, indien zij hun 50 kilo stortquotem niet hebben opgebruikt en dit nog over 

hebben? 
 

De kosten bedragen € 140.000 uitgaande van het tarief van € 1,50 per 10 kg.  
 

9. Bij een aantal milieueilanden hangen camera’s. 
Hoeveel camera’s hangen er bij milieueilanden? 

Wat zijn de kosten per jaar van deze camera’s? 
Wat zijn de resultaten tot nu toe? 

Hoe groot is de pakkans? 
 

Er worden twee verplaatsbare mobiele camera’s ingezet bij hotspots. De kosten bedragen op 
jaarbasis € 20.000 en worden gedekt uit de zwerfafvalbijdrage die wij jaarlijks ontvangen. 

De camera’s hebben allereerst een preventieve werking. Daarnaast zijn mede op basis van de 
beelden meerdere verbalen opgelegd.  

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

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


