
 	
	
	
	

	
	
 	
Groep Versteeg 

 

in te vullen door raadsgriffier 
motie nummer:  
datum indiening raad:  
indiener:  
agendapunt:  
datum beraadslaging:  
uitslag stemming:  

dagtekening:  

 
Motie: Afvalbeleid in Enschede 
Corsanummer: NUMMER 
 

De raad van de gemeente Enschede, gehoord de beraadslagingen over: 

 Motie vreemd aan de orde van de dag 

Constaterende dat: 

 

• Uit onderzoek gebleken is dat het grootste deel van het gescheiden plasticafval van restafval wat o.a. in de 
bovengrondse/ondergrondse verpakkingscontainer belandt niet geschikt is voor hergebruik en wordt 
afgekeurd; 

• Verschillende initiatieven om te handhaven op het verkeerd scheiden van afval niet hebben geresulteerd in 
een positief resultaat en het straatbeeld op diverse plekken in de gemeente vervuild zijn en blijven; 

• Er zwaar beboet wordt [bestuurlijke boete] op het (per ongeluk) verkeerd scheiden van afval, en dat de 
afvalstoffenheffing stijgt; 

• Zwerfafval rond de containers (tijdens warmere dagen) zorgt voor overlast van ongedierte; 
• Diverse gemeenteraden in de regio de uitspraak hebben gedaan om onderzoek te laten verrichten naar afval 

na-scheiding i.p.v. afval voorscheiding.  

Overwegende dat: 

 

• De inwoners van Enschede recht hebben op een schone leefomgeving; 
• De kosten van voorscheiding mogelijk hoger zijn en dat deze aan de inwoners van Enschede worden 

doorberekend; 
• Bij invoering van het Diftar-afvalsysteem de inwoners is beloofd dat het financieel aantrekkelijker zou zijn; 
• Nascheiding mogelijk effectiever en duurzamer is om te voldoen aan de kwaliteitseisen van deze 

afvalstromen als herbruikbare grondstof; 
• Door invoering van het Diftar-afvalsysteem meer illegale dumping plaatsvindt; 
• De technieken voor afval nascheiding sterk zijn verbeterd, dat er door verschillende gemeenten (o.a. in 

Twente) reeds gekozen is om nascheiding te onderzoeken; 
• De nieuwe verpakkings ‘otto’ zo niet mogelijk vervuilender is, doordat het (gescheiden) verpakkingsafval niet 

meer in doorzichtige verpakkingszakken wordt aangeboden en daarmee onderhevig aan sociale controle; 
• De uitkomsten vanuit het EnschedeAkkoord op het gebied van ‘zwerfvuil’ onderdeel horen te zijn van het 

gevraagde onderzoek.  

Draagt het college op: 

 

• De mogelijkheden van afval nascheiding te onderzoeken ((eu)regionaal). De voor- en nadelen en financiële 
consequenties uit te werken en dit naast het huidige Diftar-systeem ook als keuzemogelijkheid aan de 
gemeenteraad ter besluitvorming voor te leggen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 
Naam & handtekening indiener:  



Mart van Lagen (CDA Enschede)  

Aldus vastgesteld in de vergadering van:  

De griffier,  

  

 


