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Doel 

(geanonimiseerd)

De inzameling van het afval aan huis op een andere frequentie organiseren zodat onze 

inwoners (nogmaals) geprikkeld worden het afval te scheiden en de kosten van de 

afvalinzameling te verlagen waardoor de tarieven voor onze inwoners minder gaan stijgen. 

Een bijvangst is dat de CO2 uitstoot van de huis aan huis inzameling van afval met ongeveer 

1/3 wordt verlaagd. 

Voorstel 

1. Wijzigen van de inzamelfrequentie huis aan huis (rest-, gft- en verpakkingsafval) van 

een 2-wekelijkse naar een 3-wekelijkse cyclus per 1 januari 2022. 

2. Door middel van flankerend beleid deze invoering beter mogelijk te maken: 

. voor onvermijdbaar medisch afval maatwerkoplossingen treffen; 

. in samenwerking met Twente Milieu meer bewustwording gaan creëren op het 

gebied van afval. 

Argumenten 

Aanleiding 

De hoeveelheid restafval per inwoner neemt niet meer af. Op dit moment is dit ongeveer 85 

kg per inwoner per jaar (vanwege het thuiswerken is dit zelfs nog iets meer, maar de 

verwachting is dat als alles meer 'normaal' wordt de hoeveelheid restafval ongeveer gelijk 

wordt als voor de pandemie). Doel is nog steeds om te komen tot Afvalloos (Hof van) Twente 

en daarvoor moeten we opnieuw een trendbreuk realiseren. 

Mogelijke scenario’s 

Het verbeteren van de afvalscheiding kun je op een aantal manieren bereiken: 

1. Financiële prikkel 

2. Service prikkel 

3. _ Flankerend beleid 

Er zijn diverse scenario's mogelijk, echter zijn er maar een paar die voor de gemeente Hof 

van Twente op dit moment reëel en haalbaar zijn. Hof van Twente heeft een groot 

buitengebied met relatief veel bebouwing en dat vergt toch een iets andere aanpak dan in 

een stedelijk gebied. Daarbij hechten wij ook veel waarde aan de service naar onze 

inwoners. 

Wij stellen voor om te kiezen voor het scenario "drie wekelijkse inzameling”. De 

frequentieverlaging heeft ook voordelen voor de verpakkingen. Omdat onze inwoners 3 

weken moeten overbruggen in plaats van 2 verwachten we dat de vervuiling van de 

verpakkingen zullen afnemen omdat er beter gescheiden moet worden. 



. Milieueffect: de verwachting is dat bij deze optie het aantal kilo's restafval per inwoner 

zal dalen naar ca. 79 kg. 

. Financieel: de verwachte kostendaling van het vaste tarief van de afvalstoffenheffing is 

in dit geval ca. € 18,00 per huishouden. Dit is een kostendaling op de inzameling. Hoe 

het netto voor de huishoudens zal uitpakken is sterk afhankelijk van onder andere de 

ontwikkelingen op het gebied van de inzameling van de verpakkingen. 

. CO2 reductie: door het verlagen van de inzamelfrequentie, Twente Milieu rijdt nog 

maar 52 keer door de straten in plaats van 78 keer, levert dit scenario op dat de CO2 

uitstoot van de huis aan huis inzameling met ca. 1/3 zal afnemen. 

Risico’s 

Elke wijziging levert vanzelfsprekend risico's op. Door zo weinig mogelijk te veranderen aan 

de service (advies scenario 3 wekelijks) krijg je naar alle waarschijnlijkheid de snelste 

acceptatie van de inwoners. 

Een goede communicatie gaat ons helpen deze risico's te beperken. 

Medisch afval is een punt van aandacht, maar hiervoor zijn goede oplossingen en door het 

leveren van maatwerk (bijvoorbeeld een grotere container, een extra container, toegang op 

een ondergrondse verzamelcontainer naast de container aan huis) zal dit waarschijnlijk geen 

problemen opleveren. De gebruikers van de regeling zullen hiervoor benaderd worden. 

Het belangrijkste obstakel wat wij nu zien is het maken van nieuwe inzamelroutes door 

Twente Milieu. Daar zal nog veel energie in gestoken moeten worden. 

Alternatieven 

De alternatieven zijn beschreven in het bijgevoegde rapport en onderzocht maar hebben niet 

de voorkeur. Ze bieden minder service, weinig kostenvoordeel en het milieueffect is gering. 

Vervolg 

Nadat de gemeenteraad een keuze heeft gemaakt voor het scenario wordt dit voorbereid in 

2021, zodat er per 1 januari 2022 gestart wordt met de nieuwe systematiek. In de tussentijd 

zal er naar onze inwoners gecommuniceerd worden over de verandering. Ook zal er met 

regelmaat gecommuniceerd worden over mogelijkheden om afval (beter) te scheiden. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 

de secretaris, meester, 

_ 
(geanonimiseerd)

drs. D. Lacroix      

(geanonimiseerd)

/H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 

Bijlage(n): 

1. Rapport scenario's ‘Naar een afvalloos Hof van Twente’ 

2. Rekenmodel scenario’s Hof van Twente 

3. Presentatie Twente Milieu ‘(Door)ontwikkeling afvalbeleid’ 

4. Samenvatting 

5. Afvalkalender compact 

6. Presentatie Twence ‘Euregionaal duurzaamheidsbedrijf in publieke handen’ 


