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Als bedoeld in artikel 34 Reglement van orde gemeenteraad 
Ingediend door de fractie(s) van CDA, Borne-Nu en D66 met steun van de VVD  

Betreft: Oriënterende bijeenkomst m.b.t. Afvalverwerking en 
haalbaarheidsonderzoek bron- en nascheidingsinstallatie 

 
Aan de voorzitter van de raad van de gemeente Borne 
 
De raad van de gemeente Borne in vergadering bijeen d.d. 3-11-2020 
  
        
De Raad, constaterende dat: 

• Er verschillende technieken zijn om afval te verwerken 
• Borne heeft gekozen voor het zgn. diftar-systeem en bronscheiding 
• Er meer mogelijkheden zijn zoals na-scheiding 
• Het contract met Twence loopt tot 2022 
• De regio Twente in de visie Afval loos Twente de doelstelling heeft om in 2030 nog maar 

50 kg restafval per inwoner te hebben; 
• De gemeente Borne zich in 2016 achter de visie Afval loos Twente heeft gesteld; 
• Uit de tussenevaluatie in januari 2019 blijkt dat de hoeveelheid restafval in Borne 

gedaald is van gemiddeld 222 kg naar 136 kg fijn restafval per inwoner en dit 
onvoldoende is om de doelstelling Afval loos Twente te halen; 

 
Overwegende dat: 

• Er veel nieuwe ontwikkelingen zijn op dit gebied. 
• Deze raad graag meer informatie wil over deze ontwikkelingen. 
• Mede met de opgedane kennis wil komen tot een goed toekomstig afvalbeleid.  
• In de regio Twente afval gescheiden ingezameld wordt, waaronder plastic afval (PMD); 
• De gemeente Borne door de hoge afkeur van de ingezamelde afvalstroom PMD 

door de stichting Afvalfonds fors minder vergoeding uitbetaald krijgt; 
• Door het te hoge percentage vervuiling, zoals GFT en rest, in de ingezamelde 

PMD afvalstroom de kosten voor het verwerken van deze afvalstroom naar 
verwachting fors hoger uitvallen; 

• Nagenoeg alle Twentse gemeenten te maken hebben met de hoge mate van afkeur 
van het ingezamelde PMD afval; 

• Twence om een reactie is gevraagd en stelt (citaat):  
“Die keuze ligt vooral bij de politiek, zegt afvalverwerker Twence in Hengelo. Wij willen 
met onze dienstverlening zo goed mogelijk aansluiten bij de keuzes van onze 
aandeelhoudende gemeenten. De keuze voor bron- of nascheiding is vaak een politiek-
bestuurlijke keuze en daar gaan wij niet over"; 

• Twence stelt dat bij Twence hiervoor de technische voorziening ontbreekt en geen 
afzetmogelijkheid heeft; 

• Twence stelt hierdoor geen plan te kunnen opstellen met betrekking tot het rendement 
van een nascheidings-installatie;  

• Bron- en nascheiding een bijdrage levert om de doelstelling Afval loos Twente te 
realiseren; 



Draagt het college op: 
• Om op korte termijn, bij voorkeur januari 2021, een oriënterende bijeenkomst te organiseren 

waarbij verschillende deskundigen informatie geven over afvalverwerking en er vragen 
kunnen worden gesteld. Hierbij valt te denken aan Twence, Twente Milieu en de werkgroep 
Munster. Daarnaast met minimaal één deskundige. 

• Het onderwerp “Haalbaarheidsonderzoek Bron- en nascheidings-installatie” op de 
aandeelhoudersvergadering van Twence te agenderen met als doel om in 2021 Twence 
een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren; 

• De motie te versturen naar college en gemeenteraad van aandeelhoudende gemeenten.  
 
en gaat over tot de orde van de dag 
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Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 3 november 2020 
 
 
 
De voorzitter,     De griffier, 


