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Inleiding

In januari 1995 werd een 20-jarig contract afgesloten tussen de drie toenmalig afzonderlijke
gemeenten Diepenheim, Goor en Markelo met de fa. Bruins&Kwast (BK) te Goor voor het oprichten
en exploiteren van een afvalbrengpunt (ABP) op het terrein van BK. Eind jaar 2000 is dit contract
aangepast, met een resterende looptijd van 14 jaar, vanwege de gemeentelijke herindeling en
kwam ook (Ambt en Stad) Delden erbij. Het contract loopt af per 1 januari 2015. Het aflopen van
dit contract biedt de gemeente Hof van Twente een natuurlijk moment om de diverse
mogelijkheden omtrent een ABP te heroverwegen en heeft hiertoe Twente Milieu opdracht gegeven
dit te onderzoeken en hierover te rapporten. In dit voorliggende rapport zijn de vier mogelijke
keuzes op de rij gezet, nader beschreven en tegen het licht gehouden op voors en tegens. Deze
verkenning geeft de mogelijkheid een keuze te maken voor verdere uitwerking van het scenario dat
na besluitvorming de voorkeur heeft gekregen. In dat stadium zal ook de haalbaarheid en
uitvoerbaarheid ervan moeten blijken, mede op grond van gesprekken met de eventuele
samenwerkingspartners, hetzij gemeenten en/of bedrijven.

2

Huidige situatie: abp op contract fa. Bruins&Kwast

2.1

Openingstijden, afvalfracties, tarieven

Het huidige abp is gelegen op het terrein van de fa. BK aan de Mossendamsdwarsweg in Goor. De fa.
BK beheert en exploiteert het abp op basis van het bestaande contract, hetgeen inhoud dat de
bewoners van Hof van Twente er op twee dagdelen per week terecht kunnen voor het storten van
afval. Dit is mogelijk op vrijdagmiddag van 12.30 tot 16.30 uur en op zaterdag van 9.00 tot 14.00
uur. Hieronder is aangegeven wat op het afvaldepot c.q. abp kan worden gebracht, zoals het in de
gemeentelijke folder staat vermeld.
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Bij het brengen van afval is een chippas en een geldig legitimatiebewijs ter identificatie verplicht.
Deze (chip)pas is destijds met de contractherziening in 2000 ingevoerd. Evenals de bouw en
exploitatie van een depot voor de inname en tijdelijke opslag van klein chemisch afval (kca). Uit
het contract blijkt dat deze beide onderdelen, chippas en kca gebouw, binnen de resterende
contracttermijn van 14 jaar zijn afgeschreven. Daarom zijn er na afloop van de contracttermijn per
1 januari 2015 in dit verband geen financiële afspraken of verplichtingen meer jegens de fa. BK. Uit
het contract blijken geen andere doorlopende verplichtingen of een opzegtermijn. Hoe en wat er
moet worden gedaan met het wegbrengen van grof afval door burgers na afloop van het contract is
geheel aan de gemeente om te bepalen.
2.2

Exploitatiekosten abp

Op grond van het contract zijn er een viertal kosten onderdelen welke aan fa.
(2012)
- A. Vast deel: investeringskosten, huur ondergrond, kosten vergunning
- B. Variabel deel: exploitatiekosten
- C. Verwerking deelcomponenten (afval)
- D. Overige kosten (chipkaarten)
- D. Overige kosten (kca depot)
- Naverrekening
- Vergoeding stortkosten
Totale exploitatievergoeding 2012

BK worden voldaan

+
-

€ 41.203,€ 215.248,€ 204.482,€ 8.765,€ 34.748,==========
€
5.986,€ 75.509,==========
€ 422.951,-
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Deze exploitatiekosten abp omgerekend per huishouden (14.780) komt uit op € 28,62 jaarlijks per
huishouden. Een kosten vergelijking op dit onderdeel met omliggende gemeenten staat in
paragraaf 4.2. In deze vergelijking is gerekend met het bedrag per huishouden exclusief de
vergoeding van de stortkosten, dit komt voor Hof van Twente uit op € 33,73 per jaar (afgerond op
€34,-).
2.3

Het bestaande afvalbrengpunt te Goor in vergelijking met omliggende abp’s

Op basis van beschikbare informatie is het mogelijk gebleken om de afvalbrengpunten van de zes
aan Twente Milieu verbonden gemeenten op onderdelen met elkaar te vergelijken.
Als eerste een blik op de kosten van de afvalbrengpunten. Het afvalbrengpunt van Hof van Twente
heeft (2012) niet meer dan € 34,- per aansluiting gekost en dat is ruim onder het gemiddelde van
ruim € 40,- per aansluiting van de zes meegewogen abp’s. Maar niet alleen kosten zijn van belang,
ook service en milieu zijn belangrijke peilers van beleid. Gekeken naar de service dan is enige
nuancering van de relatief lage kosten op zijn plaats, gezien de beperkte openingstijden van het
abp in Goor. Dit is beperkt tot de vrijdagochtend en een deel van de zaterdag, in totaal ruim twee
dagdelen per week. Van de vijf andere abp’s is die in de gemeente Losser beperkt geopend maar
toch nog ruim vier dagdelen per week. De overige vier abp’s zijn minimaal zes dagdelen of meer per
week geopend voor publiek. Dan zou ook nog de hoeveelheid afval die er wordt gebracht van belang
kunnen zijn om de peiler milieu te kunnen beoordelen. Dat is echter een lastige omdat niet alle
informatie hierover bekend is en de registratie van de diverse afvalfracties niet eenduidig is. Op dit
moment wordt op het afvalbrengpunt ongeveer 80% van het aangeleverde afval gescheiden
verwerkt. En in zijn totaliteit van het huishoudelijk afval bekeken ligt de prestatie van de gemeente
Hof van Twente over 2012 op 60% afvalscheiding (dus nog 40% restafval incl. grof). Deze mate van
afvalscheiding, zowel op het abp als over het geheel, kan de vergelijking met omliggende
gemeenten goed doorstaan en ligt niet aan de lage kant als gevolg van de geringe openstelling van
het abp.

3

Verkenning van mogelijkheden, beschrijving

3.1

Wettelijke verplichtingen

Op grond van artikel 10 van de Wet milieubeheer is de gemeente verplicht om het huishoudelijke
afval binnen de gemeente in te zamelen. Voor de inzameling van de grove afvalstoffen gelden de
bepaling in artikel 10.22 van deze wet. Hierin staat vermeld dat:
- Grove afvalstoffen worden ingezameld bij ieder perceel binnen het grondgebied gelegen;
- Er op minstens één daartoe ter beschikking gestelde plaats binnen de gemeente of binnen
de gemeenten waarmee wordt samengewerkt, in voldoende mate gelegenheid wordt
geboden om grove huishoudelijke afvalstoffen achter te laten;
- Uitzondering op het eerstgenoemde punt mogelijk is uit doelmatigheidsoverwegingen.
In het kader van dit rapport is uiteraard het tweede punt van belang om nader op in te gaan in de
hierna volgende paragrafen.
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Aanbesteding dienstverlening brengvoorziening

Afgezien van de eventuele wens daartoe is het wettelijk gezien niet mogelijk om het contract met
fa. BK ‘zomaar’ te verlengen, dit in verband met de verplichting tot openbare aanbesteding van
deze dienstverlening. Dit is verplicht bij diensten vanaf een bedrag van € 200.000,- per jaar en dat
is hier ruimschoots het geval. Kortom als de gemeente deze dienst wil blijven inhuren dan is
tegenwoordig een openbare aanbesteding noodzakelijk. Hierop is slechts één uitzondering mogelijk
en dat is deze dienst in eigen beheer uitvoeren of inbesteden aan Twente Milieu, waarvan de
gemeente aandeelhouder is.

3.3

Gebruik maken van omliggende brengvoorziening(en)

Zoals in de Wet milieubeheer is opgenomen –zie par. 3.1 hiervoor- kan een gemeente ervoor kiezen
om niet zelf een afvalbrengpunt binnen de gemeente beschikbaar te hebben, maar kan daarin
voorzien door samenwerking met een of meer omliggende gemeente(n). Voor de Hof van Twente
zou dit kunnen betekenen dat bijvoorbeeld met de gemeente(n) Hengelo, Haaksbergen,
Rijssen/Holten een afspraak gemaakt worden over het gezamenlijke gebruik van de
brengvoorziening voor grof afval. Dit houdt concreet in dat burgers van Hof van Twente naar een
afvalbrengpunt moeten dat buiten de eigen gemeente ligt. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn,
mits hierover goede afspraken zijn gemaakt met die gemeente én de rijafstand tot dat
afvalbrengpunt niet onoverkomelijk is. Het bestaande afvalbrengpunt in Goor ligt redelijk centraal
binnen de gemeente, iets dat bij een extern afvalbrengpunt nooit het geval zal kunnen zijn.
3.4

Nieuwbouw brengvoorziening

Een derde mogelijkheid is het door de gemeente zelf realiseren van een afvalbrengpunt door deze
ergens binnen de gemeente nieuw te gaan oprichten. Dit brengt zekere investeringskosten met zich
mee, waarover later meer, maar allereerst is het de vraag of er een geschikt terrein voorhanden is.
Mocht dit op voorhand zonder meer niet het geval zijn, dan is dit geen reële optie voor de
gemeente. Op grond van een eerste inventarisatie van mogelijk beschikbare locaties blijkt echter
dat er wel terreinen zijn die hiertoe in aanmerking kunnen komen. Stel de gemeente realiseert zelf
een nieuw afvalbrengpunt, dan ook kan het personele beheer of de gehele exploitatie aan derden
worden uitbesteed,eventueel via een openbare aanbesteding of via inbesteding aan Twente Milieu.
3.5

Overlaten aan de markt

De regelgeving van de Wet milieubeheer zoals vermeld in paragraaf 3.1 stelt (citaat) dat er door de
gemeente in voldoende mate gelegenheid moet worden geboden om grove huishoudelijke
afvalstoffen achter te kunnen laten. Dit laat ruimte aan de gemeente om hierover met partijen
bepaalde afspraken te maken zonder deze dienstverlening van gemeentewege verregaand in te
vullen. De gemeente spreekt alleen in grote lijn af dat met een (of meerdere) particuliere partijen
dat zij een afvalbrengvoorziening openstellen voor de burger. Hiernaast is van belang dat het
ophalen van grof restafval mogelijk blijft met name als achtervang voor degenen die het niet zelf
kunnen (of willen) brengen.
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4

Verkenning van mogelijkheden

4.1

De rol van de gemeente

Een belangrijke bestuurlijke vraag is in hoeverre de gemeente invulling wil geven aan haar rol
minder dan de zorg dragen voor de inzameling, maar dat wil niet zeggen dat de gemeente dit
geheel zelf moet uitvoeren. Dat is ook zeker niet (meer) het geval, want bijvoorbeeld de aan huis
voorziening uitbesteed aan Bruins&Kwast. De zorg ervoor blijft te allen tijde als taak bij de
Zo kan de zorg voor het kunnen wegbrengen van grove afvalstoffen ook in gradaties van veel doen of
weinig doen door de gemeente worden bekeken. De uitersten
hierbij zijn dan enerzijds de gemeente realiseert en beheert zelf
een brengvoorziening en anderzijds de optie om als gemeente de
‘vrije markt’ haar werk te laten doen. In dat laatste geval moet
de gemeente nog wel wat regelen voor het (laten) ophalen van
grof afval, hetzij zelf doen of uitbesteden. De gemeente kan op
zeer verschillende wijze invulling geven aan haar rol betreffende
de afvalinzameling en de brengvoorziening daarbij en het is
geheel aan de gemeente om de invulling hiervan te bepalen.
Hierna wordt verder ingegaan op de verschillende mogelijkheden, zoals ook in hoofdstuk 3 zijn
gepasseerd, om meer zicht op de diverse implicaties te geven.

4.2

Aanbesteding dienstverlening brengvoorziening

Wanneer de gemeente deze dienst zou willen aanbesteden, dan brengt dit de vraag met zich mee
wat er precies wordt aanbesteed. In de bestaande situatie wordt naast het beheer ook de
exploitatie uitbesteed, inclusief het terrein en de opstallen, het gehele afvalbrengpunt dus. Dit
houdt in dat de gemeente niet beschikt over een afvalbrengpunt in eigendom waarvoor via een
openbare aanbesteding het beheer of de exploitatie wordt vergund. In theorie bestaat de
mogelijkheid van een mobiel afvalbrengpunt, waarbij met behulp van losse containers een tijdelijk
afvalbrengpunt wordt ingericht op een daartoe geschikte plek of terrein. Een dergelijke mobiele
voorziening zou eventueel via een aanbesteding kunnen worden binnengehaald, maar dit lijkt op
voorhand geen optimale oplossing te zijn. Met name omdat dit qua voorzieningen en logistiek
achterblijft in vergelijking met een goed geoutilleerd permanent afvalbrengpunt.
Een andere mogelijkheid is dat de dienstverlening als uitvoeringstaak openbaar wordt aanbesteed.
Dit zou betekenen dat partijen kunnen inschrijven op basis van de in het gemeentelijke bestek
opgenomen taakbeschrijving. Partijen moeten dan wel o.a. kunnen beschikken over een geschikte
locatie met de benodigde voorzieningen binnen (of nabij) de gemeente Hof van Twente. Gelet op de
omvang van een dergelijke dienstverlening en de fysieke voorwaarden daarbij, is het zeer de vraag
of dit uit oogpunt van aanbesteding voldoende bandbreedte (inschrijvers) zal opleveren.
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Externe omliggende brengvoorzieningen

De gemeente Hof van Twente kan indien (wederzijds) gewenst met omliggende gemeenten
afspraken maken over het mede gebruik van het afvalbrengpunt in die gemeente. Geografisch
gezien komen dan de abp’s van (in willekeurige volgorde) Haaksbergen, Rijssen, Holten en Hengelo
het meest in aanmerking. Deze vier abp locaties zijn gerekend vanaf centrum Goor per auto binnen
ongeveer 20 minuten bereikbaar. Dit houdt tevens in dat alle burgers vanuit Hof van Twente binnen
dezelfde tijdsduur op een van deze vier abp’s kunnen zijn. De vraag is of het zinvol en haalbaar is
om van deze vier abp locaties uit te gaan, aangezien er wel een en ander geregeld moet worden
voordat dit afgekaart en operationeel is.
Zaken waarmee rekening moet worden gehouden zijn met name:
- De toegangscontrole met het pasjessysteem. De abp’s hebben verschillende systemen op dit
punt en dus zullen burgers het juiste pasje voor een bepaald abp moeten hebben.
- De tarieven zullen niet helemaal gelijk zijn per abp en zullen burgers dus verschillende
kosten hebben voor het storten van afval.
- De openingstijden per abp zullen niet helemaal gelijk zijn, waardoor de abp’s in die zin een
verschillende service bieden voor de burgers.
- Er zijn ook afspraken nodig over de verrekening van het gestorte (rest)afval en de mogelijke
opbrengsten voor het gescheiden afval, dit op basis van een goede registratie (via afvalpas)
op herkomst van het afval.
- Het is goed mogelijk dat de gemeente Hof van Twente een algemene bijdrage voor het
medegebruik van het abp moet betalen aan de betreffende gemeente of exploitant en als
het om meerdere abp’s gaat kan dit oplopen tot onverwachte hoogte en wordt daarmee
misschien onhaalbaar. Op dit moment is hierover echter nog niets bekend.
Een realistische mogelijkheid lijkt om een dergelijke samenwerking te beperken tot twee abp’s,
zodat het overzichtelijk blijft en het maken van verdere afspraken over de hiervoor genoemde
zaken haalbaar is.
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Het starten van overleg over de mogelijkheid van samenwerking met omliggende gemeenten valt
buiten deze rapportage opdracht, maar om enig zicht te krijgen op de praktische kant van deze
mogelijke vorm van samenwerking staat hieronder een overzichtskaart met daarop de woonkernen
Hof van Twente en de abp’s in omliggende gemeenten (dit zijn de blauwe markeringspunten).
Overzichtskaart met daarop de omliggende afvalbrengpunten in Holten, Rijssen, Hengelo en Haaksbergen

4.4

Realiseren van een nieuw gemeentelijke afvalbrengpunt

Het zal niet verbazen dat het nieuw bouwen van een abp een miljoenen project is, dat afhankelijk
van diverse kostenposten (w.o. de grondexploitatie) en het eisenpakket (w.o. oppervlakte en
voorzieningen) zal liggen rond de tweeënhalf miljoen euro. Dit is een uitgebreid investeringpakket
en uiteraard kent dit afschrijvingstermijnen van 15 jaar of meer afhankelijk van het onderdeel in
kwestie. Voor de gemeente speelt wellicht niet zozeer de vraag of dit een financieel haalbaar
project is, maar is wellicht de vraag óf de gemeente deze rol wil nemen door hierin te investeren.
Wel is de vraag van belang of het nieuw bouwen nog binnen de termijn haalbaar is, dat wil zeggen
voor 1 januari 2015 als het contract met BK is afgelopen. Hoewel dit nog wel bijna twee jaar duurt,
is de weg naar een nieuw abp lang en ook nog niet begonnen op korte termijn.
Als de gemeente een eigen abp heeft gerealiseerd
dan kan eventueel de exploitatie ervan
(groten)deels worden uitbesteed, waarbij ook
gradaties mogelijk zijn in de uitbesteding.
Bijvoorbeeld op huurbasis inclusief beheer, of
alleen het personele beheer uitbesteed, hierin
zijn meerdere varianten mogelijk.
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Een belangrijk voordeel van een eigen gemeentelijk abp is dat er invloed mogelijk blijft op de
service die de burger wordt geboden, dit qua voorzieningen en ook qua tariefstelling voor het
storten van afval. Dit is des te belangrijker als de gemeente de tariefstelling voor afval onderdeel
maakt van het gemeentelijke beleid, dan gaat het over gedifferentieerde tariefstelling, kortweg
diftar, ofwel betalen naar aanbod van afval. Immers door tarieven voor gescheiden aangeleverd
afval lager te maken dan dat voor restafval wordt het afval scheiden gestimuleerd, dat is een
belangrijke functie van een modern abp.
Het nieuw bouwen van een abp biedt als voordelen dat de opzet ervan goed doordacht kan worden,
daarbij gebruik makend van ervaringen in gemeenten die dit al eerder hebben gedaan. Een nieuw
concept derhalve waarin tevens de samenwerking met een kringloopbedrijf kan worden
meegenomen. In een dergelijke opzet kan een belangrijke rol worden toegekend aan het hergebruik
van producten. De praktische invulling daarvan betekent dat de bezoekers van het afvalbrengpunt
eerst de herbruikbare spullen kwijt kunnen bij het kringloopbedrijf, vervolgens de herbruikbare
materialen en tot slot het (tegen betaling) restafval. Deze inrichting en werkwijze maakt het
mogelijk voor burgers om in één bezoek zowel herbruikbare spullen, herbruikbaar afval
(‘grondstoffen’) en restafval te brengen. In Twente zijn verschillende voorbeelden bekend van een
dergelijke samenwerking, dit gebeurd in Rijssen, Oldenzaal en Tubbergen. In de gemeente
Berkelland is in dit verband een bijzondere vorm van samenwerking opgezet waarover meer in
volgende paragraaf.
4.5

Overlaten aan de markt

De gemeente Berkelland (45.000 inwoners) deelt met Hof van Twente dat het is voortgekomen uit
meerdere kleinere gemeenten. Uiteraard deelt het ook de gemeentelijke zorg voor het
huishoudelijke afval en als onderdeel daarvan de inzameling van het grof (rest)afval. De wijze
waarop dit laatste wordt uitgevoerd is verschillend met veel andere gemeenten, doordat er geen
gemeentelijke brengvoorziening is. Wel zijn er drie particuliere brengvoorzieningen 1 die
bedrijfsmatig worden geëxploiteerd waar de burgers tegen betaling terecht kunnen met grof afval.
De storttarieven zijn overigens vastgesteld door de exploitanten zelf.
De gemeente heeft over de openstelling van deze brengpunten afspraken gemaakt en voldoet
hiermee aan de wettelijke zorgplicht die in paragraaf 3.1 staat vermeld, aldus de informatie
desgevraagd van de gemeente Berkelland. Naast dit brengsysteem voor de grove afvalstoffen heeft
de burger de mogelijkheid om herbruikbare en niet herbruikbare goederen te laten ophalen door (of
te brengen naar) twee lokale kringloopbedrijven. De gemeente heeft hierover afspraken met beide
kringloopbedrijven gemaakt inclusief de financiële vergoeding voor de verwerking van de goederen
(i.c. afval) die niet herbruikbaar zijn. Al met al verloopt dit systeem waarbij de (gescheiden)
inzameling van het grof afval goeddeels aan de particuliere markt wordt overgelaten naar
tevredenheid, volgens informatie van de gemeente Berkelland. In financieel opzicht verloopt de
afvalinzameling relatief gunstig, gelet op de afvalstoffenheffing van € 150,- tot € 220,- per
huishouden per jaar afhankelijk van de grootte van de rest en gft container die men gebruikt.
Hierbij zij opgemerkt dat voor de bewoners in het buitengebied geldt dat men voor (iets minder
dan) dit bedrag geen gft container krijgt, omdat dit niet wordt opgehaald in het buitengebied. Aan
de milieukant is het totale effect als minder gunstig te beoordelen, gezien de relatief geringe
hoeveelheid afvalscheiding die wordt gerealiseerd: de laatste drie jaren blijft dit schommelen rond
51% afvalscheiding. Dit is aanzienlijk minder dan het landelijk gecommitteerde doel dat op 65% ligt
en ook in vergelijking met Hof van Twente waar 60% afvalscheiding wordt behaald. Bekend is dat de
gemeente Berkelland voornemens is een nieuw afvalbeleidsplan te laten opstellen.
1

Twee locaties in Ruurlo en een locatie in Rietmolen. Daarnaast maken burgers op eigen initiatief gebruik van
ndere nabij gelegen brengpunten,waaronder die in Haaksbergen van de fa. Langezaal.
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Samenvatting en advies

Met het aflopen van het huidige contract met de firma Bruins & Kwast over de exploitatie van het
afvalbrengpunt (abp) in januari 2015 staat het de gemeente Hof van Twente vrij om een nieuwe
keuze te maken over dit onderwerp. Grofweg zijn er twee wegen mogelijk, dat zijn zelf doen of
uitbesteden. Nader beschouwd ligt dit genuanceerder en is de keuze groter, namelijk een viertal
opties welke in dit rapport qua mogelijkheden nader zijn uitgewerkt. Dit zijn: openbare
aanbesteding van de abp exploitatie, samenwerking aangaan met omliggende gemeentelijke abp’s,
overlaten aan de markt of nieuwbouw van een abp.
Deze vier mogelijkheden staan in hoofdlijnen beschreven met daarbij de mogelijke
randvoorwaarden en voor- en nadelen aangegeven. De belangrijkste merites van de vier opties zijn:
openbare aanbesteding van de dienst gaat niet zomaar, omdat het huidige abp niet van de
gemeente is;
samenwerking met andere gemeenten vraagt om goede onderlinge afspraken;
overlaten aan de markt is geen breed gangbaar gemeentelijk model;
het nieuw bouwen van een gemeentelijk abp vergt investeringen en is een meerjarig
project.
Niettemin zal er, afhankelijk van bestuurlijke voorkeuren, een keuze moeten worden gemaakt,
waartoe deze rapportage als eerste verkenning van de voorliggende mogelijkheden de nodige
handvatten wil bieden. De vervolgstap na de bestuurlijke oriëntatie zal een verdere uitwerking
moeten zijn van een of meerdere van de vier opties. In die vervolgfase kunnen meer concrete
stappen worden genomen en kan desgewenst al een projectmatige aanpak worden ingericht. Gezien
de naderende einddatum van het contract is voortgang wenselijk, zeker wanneer nieuwbouw een
aantrekkelijke optie lijkt.
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