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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Raadsvragen rapport Eureco en 
bronscheiden 

3461798  13 september 2022 

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 raadsvragen gesteld over het rapport Eureco en bronscheiden. Hieronder gaan wij 

puntsgewijs op uw vragen in.  
 

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?  

 
Ja, wij hebben hier kennis van genomen. Wij herkennen ons in het beeld dat helaas nog teveel 

grondstoffen in het restafval verdwijnen. In Hengelo gaat het qua gewicht om 59 % en qua volume 
om 43 %. De grootste boosdoener is bioafval. Een derde van het gewicht van het restafval bestaat 

in Hengelo uit bioafval. Dit komt deels door het ontbreken van een inzamelmethode waarmee alle 
hoogbouwbewoners kunnen worden bediend en deels door gedrag van bewoners die hun bioafval 

niet scheiden. Overigens bestaat in Hengelo maar 4% van het restafval uit PMD.  
 

2. Hoe lang blijft het college nog doorgaan met dit slechte beleid? 
 

Wij delen uw kwalificatie dat sprake is van slecht beleid niet. Ons huidige beleid heeft gezorgd voor 
goede prestaties voor wat betreft het terugbrengen van de volumes restafval en het beheersbaar 

houden van de woonlasten voor onze inwoners. Hier willen wij de komende jaren op blijven 
inzetten.   

 
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?  

 
Nee, dat zijn wij niet met u eens. Wij zijn van mening dat bij de huidige stand der techniek 

nascheiding geen betere oplossing is voor Hengelo. Op 2 februari 2022 is tijdens een politieke 
markt door Twence een presentatie gegeven over het onderzoek naar de businesscase van een 

nascheidingsinstallatie (zie 3352978). Het onderzoek leert ons dat nascheiding weliswaar 
vergelijkbare milieuprestaties levert, maar tegen veel hogere kosten voor onze inwoners.  

Nascheiding richt zich bovendien uitsluitend op PMD. Het is geen oplossing voor het vele bioafval 
dat nog altijd in het restafval verdwijnt. Wij zien daarom meer in de invoering van de biobox, zodat 

alle hoogbouwbewoners hun keukenafval gescheiden kunnen aanbieden. In de Zomerbrief 2022-
2026 is een voorstel opgenomen om de biobox per 1 juli 2023 in te voeren (zie 23-NB-7.5). Zie 

ook ons antwoord op vraag 1. 
 

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?  
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Ja, daar zijn wij toe bereid. De uitkomsten van het rapport sluiten aan bij het beeld dat we in 
Twente de afgelopen jaren zelf hebben ontwikkeld. Wij zien twee grote uitdagingen voor de 

komende jaren: minder bioafval in het restafval en verbetering van de kwaliteit van het 
ingezamelde PMD. De voorgestelde invoering van de biobox gaat naar verwachting zorgen voor 

meer gescheiden bioafval.  
Zoals u weet loopt Twente voorop bij het ontwikkelen van een aanpak die moet leiden tot zoveel 

mogelijk recyclebaar materiaal uit het PMD. Twente is de eerste regio waar in samenwerking 
tussen gemeenten en Nedvang gewerkt wordt aan een verbeteraanpak. De ervaringen in Twente 

worden gebruikt voor een optimalisatieplan PMD-inzameling voor gemeenten in heel Nederland. 
De eerste resultaten van de verbeteraanpak zijn inmiddels zichtbaar. De hoeveelheid stoorstoffen 

in het Twentse PMD is teruggelopen. Huis-aan-huis is er nauwelijks nog sprake van afkeur. 
Zorgpunt is de vervuiling van verzamelcontainers. De komende maanden wil Nedvang samen met 

Enschede, Hengelo en Almelo een proef uitvoeren, waarbij Nedvang gaat zorgdragen voor de op- 
en overslag, transport en verwerking van het materiaal met afkeur > 35%. Doel van de proef is 

om zoveel mogelijk deelstromen uit te sorteren die nog ter recycling kunnen worden aangeboden. 
 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

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


