
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  20 januari 2015 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  H.J. Scholten 

Voor informatie:  Eef Agteresch, Openbare Ruimte  

Onderwerp:  Afval 

 

1. Aanleiding 

Er spelen een aantal zaken op het gebied van afval en inzameling. Eén daarvan is de motie 

van D66. Daarnaast zijn er veranderingen op het gebied van de KVM inzameling, glas-

containers in het buitengebied en het afvalbeleidsplan. In deze memo wordt kort aangegeven 

wat er speelt en wat de stand van zaken van enkele van deze onderwerpen is. 

2. Inhoudelijke mededeling 

Motie D66 

D66 heeft een motie ingediend bij de behandeling van de begroting 2014. De strekking van de 

motie is: Het college wordt opgedragen om tot een systeem te komen waarmee de 

afvalstoffenheffing gemiddeld met 5% extra omlaag kan, met een differentiatie als het systeem 

dat mogelijk maakt. 

 

Oorspronkelijk was er een verhoging van het budget van 8,71% nodig om te komen tot een 

kostendekkend tarief voor afvalstoffen. Dit is niet doorgevoerd. Van deze 8,71% is 5% 

gekomen uit de verlaging van de reserve (gedurende 4 jaar 2014 / 2017) om de reserve weer 

terug te brengen naar maximaal € 250.000. Daarnaast is er 3,71% niet geïndexeerd zodat er in 

totaal 8,71% van de 10% gewenste verlaging is gerealiseerd. Dit betekent dat er een nadeel 

van  € 292.551 ten laste van de reserve afvalstoffen wordt gebracht. 

Horende de discussie in de raad wordt de rest (1,29%) van de verlaging niet rechtstreeks in 

geld, maar in verduurzaming van de inzameling gerealiseerd. De eerste concrete resultaten 

daarvan zijn de aanleg van milieupleintjes die in het voorjaar van 2015 in gebruik genomen 

zullen worden. 
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KVM 

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente zelf verantwoordelijk voor het sorteren van het KVM 

(KunststofVerpakkingsMateriaal). Dit is geregeld en verloopt via Twence. Twence onderzoekt 

of zij hiervoor zelf een scheidingsinstallatie kan gaan bouwen, maar in de tussentijd heeft 

Twence de sortering van het KVM bij Atterro ondergebracht. 

 

Daarnaast is het ook mogelijk om de KVM stroom uit te breiden met drankenkartons en blik. 

Op dit moment is hiervoor niet gekozen omdat er een aantal locaties zijn waar de inzameling 

van KVM met bovengrondse containers overlast oplevert. Op het moment dat drankenkartons 

en blik bij het KVM gevoegd kunnen worden zal er bij de containers meer aangeboden worden.  

 

Er is een aantal mogelijkheden om deze overlast te verminderen, zoals extra ledigingen en 

milieupleintjes. Extra ledigingen hebben als nadeel dat de kosten hiervan verhoudingsgewijs 

erg hoog zijn. Daarnaast bestaat dan nog steeds het risico dat er overlast ontstaat na de 

ledigingen. Een betere oplossing is om milieupleintjes (milieueilandjes) aan te leggen met 

ondergrondse verzamelcontainers voor deze afvalstromen. Deze containers hebben een groter 

volume, zeker als er met perscontainers gewerkt gaat worden, waardoor de overlast die er nu 

is verdwijnt. 

 

Het college heeft aan Twente Milieu de opdracht gegeven om 2 milieupleintjes te realiseren. 

Deze komen in plaats van de KVM containers aan het Weversplein in Goor en de Reigerstraat 

in Delden (bij de sporthal). Voor de aanleg van de milieupleintjes zal er wel eerst bekeken 

moeten worden waar deze gaan komen, dat hoeft niet per se de locatie te zijn waar nu de 

bekende KVM containers staan. 

 

Op deze manier wijken wij wel (tijdelijk) af van de ontwikkelingen in de omliggende gemeenten, 

maar op het moment dat wij starten met drankenkartons en blik bij het KVM, hebben we de 

problemen wel opgelost. Het is de verwachting dat de milieupleintjes in mei gerealiseerd zijn, 

dan kunnen we daarna starten met het toevoegen van drankenkartons en blik bij het KVM. 

 

Milieupleintjes zijn een ontwikkeling van brengsystemen die wel passen in de komende 

ontwikkelingen tot een afvalloos Hof van Twente. In het kader van een afvalloos Hof van 

Twente zullen er meer stromen gebracht kunnen worden dan tot nu toe en daarvoor moeten er 

goede voorzieningen komen. 

 

Glascontainers buitengebied 

In het buitengebied van de oude gemeente Markelo staan een aantal glascontainers. Deze zijn 

slecht en worden matig gebruikt. Het is de bedoeling om deze containers te verwijderen. Dit 

wordt gelijk met het installeren van de milieupleintjes gedaan.  

Daarnaast is door de buitendienst de glascontainer op de parkeerplaats bij Bills Bar in Markelo 

verwijderd omdat deze nauwelijks meer gebruikt werd. Deze container is al sinds het Maarkels 

feest verwijderd en dit heeft niet geleid tot meldingen. 

 

Afvalbeleidsplan 

De gemeenteraad heeft gevraagd om een nieuw afvalbeleidsplan. Hieraan wordt druk gewerkt. 

De opdracht hiervoor is gegaan naar De Jonge Milieuadvies, die eind januari een eerste 

concept zal indienen dat ambtelijk besproken gaat worden. Het is de bedoeling om eind eerste 

kwartaal of begin 2e kwartaal van 2015 dit plan in de raad te presenteren. 

 

De bovenstaande maatregelen betekenen een efficiëntere inzameling waardoor de laatste 

1,29% van de motie in de loop van 2015 gehaald worden. 
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3. Conclusie 

Drankenkartons en blik bij KVM gaat starten zodra er milieupleintjes in Goor en Delden zijn 

gerealiseerd. Glascontainers in het buitengebied worden verwijderd zodra de milieupleintjes 

zijn gerealiseerd. 

Het afvalbeleidsplan komt begin 2e kwartaal 2015 in de gemeenteraad. 


