
 

Aan:   College van B&W  

Per email: raadsgriffie@hengelo.nl  

Datum:  27-07-2022  

Betreft:  Rapport Eureco en bronscheiden een heilloze weg.  

 

Geacht College,  

Kort geleden zijn de cijfers bekend geworden van een onderzoek dat Rijkswaterstaat heeft laten  
uitvoeren door Eureco. Het betrof een landelijk onderzoek naar de samenstelling van huishoudelijk  
restafval.  

De cijfers maken duidelijk, dat het door het Hengelose College omarmde bronscheiding model  een 
mislukking is. Het landelijke beeld: In het huishoudelijk restafval zitten 65% stoffen, welke er niet in 
horen. Al jarenlang worden er in Hengelo pogingen gedaan om middels bronscheiding een bijdrage te 
leveren aan de circulaire economie en helaas moeten we constateren, dat het systeem  ook hier niet 
werkt. Hoewel zogenaamd “onafhankelijke” adviesbureaus ons willen doen geloven dat Hengelo wat 
afvalscheiding betreft beter scoort dan vergelijkbare gemeenten is de realiteit anders.  

De lage hoeveelheid restafval en het hoge aantal kilo’s bron gescheiden PMD zoals door de bureaus  
wordt geschetst is misleiding van de bovenste plank. Immers een groot aantal kilo’s restafval  
verdwijnt in het PMD en als je dan de cijfers weer nuchter bekijkt ziet het er beduidend anders uit. 
Het wordt tijd, dat de 14 aandeelhoudende gemeenten van Twence in gaan zien, dat de  ingeslagen 
weg met bronscheiding een heilloze weg is, die zo snel mogelijk verlaten moet worden om eindelijk 
eens toekomstgericht en naar de inwoners toe servicegericht over te stappen op nascheiden, zoals 
dat bij Omrin in Heerenveen en Attero in Wijster al jarenlang succesvol gebeurt.  

Lokaal Hengelo heeft daarom de volgende vragen:  

1. Heeft het College kennis genomen van het hierboven aangehaalde rapport?   
Zo ja, wat is uw visie (indien aanwezig) op deze cijfers? Zo nee, waarom niet?  

2. Hoe lang blijft het college nog doorgaan met dit slechte beleid?   
3. Bent u het met Lokaal Hengelo eens, dat als bronscheiding na meer dan 7 jaar nog steeds niet  

het gewenste resultaat oplevert, het de hoogste tijd wordt om over te stappen op  
nascheiding? Zo nee, waarom niet?   

4. Is het College bereid om dit rapport met Twence en de 14 aandeelhoudende gemeenten te  
bespreken om gezamenlijk te komen tot een situatie die er voor zorgt dat er zo min mogelijk  
grondstoffen uit de keten verdwijnen conform de VANG doelstellingen? Zo nee, waarom  
niet?   

Lokaal Hengelo ziet uw antwoorden met belangstelling tegemoet.  

Namens Lokaal Hengelo,  

Glenn Dedecker 

Bijlage 1: Cijfers uit het rapport van Eureco 
 



        Ontleend aan: rapport Eureco.   

Resultaten van bronscheiding: 65% stoffen in het huishoudelijk afval die er niet in horen.. Meer  
gft, minder kunststoffen bij huishoudelijk restafval In 2020 bestond het Nederlands huishoudelijk  
restafval voor 34 procent uit gft, voor 19 procent uit papier en karton en voor 12 procent uit  
kunststoffen.   

Net als in 2018 vormen deze drie componenten ongeveer twee derde van het Nederlands  
huishoudelijk restafval. De grootste overige hoofdcomponenten zijn incontinentiemateriaal (7,3  
procent) en glas (4,8 procent). Deze cijfers zijn afkomstig uit de Samenstelling van het  
huishoudelijk restafval 2021. Dit onderzoek is samengesteld door Eureco, in opdracht van  
Rijkswaterstaat.   

Voor dit onderzoek koppelde onderzoeksbureau Eureco informatie uit een representatieve  
steekproef uit 2021 aan de resultaten van sorteeranalyses uit 2019 en 2020 om te komen tot een  
driejaarlijks gemiddelde van 2020. Door het driejaarlijkse gemiddelde af te zetten tegen de  
driejaarlijkse gemiddelden van eerdere jaren wordt een ontwikkeling in de samenstelling  
zichtbaar.   

Sinds het onderzoek over 2018 is de inhoud van de restafval zak niet dramatisch veel veranderd.  
De hoeveelheden gft (+3 procentpunt), non-ferro (+0,3 procentpunt), kca (+0,06 procentpunt) en  
overig (+1 procentpunt) zijn iets toegenomen. Aan de andere kant zijn de hoeveelheden  
incontinentiemateriaal (-1 procentpunt), kunststoffen (-1 procentpunt), glas (- 0,4 procentpunt),  
ferro (-0,4 procentpunt) en textiel (-1,6 procentpunt) iets gedaald. De papier en karton stroom  
stond in 2020 net als in 2018 nog steeds op 19 procent. De categorie ‘overig’ bestaat uit  
elektrische en elektronische apparatuur (EEA), hout, steenachtig materiaal en restfractie.   

Verpakkingen : 22 procent van het huishoudelijk restafval bestond in 2020 uit verpakkingen. Dat  
is 1 procentpunt minder dan in 2018. In 2005 was dit aandeel nog zo’n 33 procent, en in 2016 24  
procent. 


