Samen op weg naar een

afvalloos Twente
in 2030
Deelproject 2 – Regionaal gebruik afvalbrengpunten

De Twentse gemeenten zijn bereid om hun afvalbrengpunt open te stellen voor
inwoners van de andere gemeenten. In sommige gemeenten, zoals Oldenzaal,
Hellendoorn en Almelo, gebeurt dit zelfs al. Zo kunnen inwoners van de regio zelf kiezen
waar zij hun afval wegbrengen.

Scenario

1

Scenario

2

Scenario
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Regionale
openstelling

Het harmoniseren
van de tarieven voor
het wegbrengen van
afval

Optimalisatie van
(het aantal)
afvalbrengpunten in
de regio

Regionale openstelling
van de
afvalbrengpunten tegen
betaling van
kostendekkende
tarieven en het
uitdragen van deze
mogelijkheid richting
inwoners.

Omdat iedere
gemeente een andere
kostenstructuur heeft
voor wat betreft haar
afvalbrengpunten is
voor deze
harmonisering een
aanvullend onderzoek
nodig.

Op natuurlijke
momenten, als
gemeenten voor forse
investeringen staan, kan
met omliggende
gemeenten de
samenwerking worden
gezocht bij de
exploitatie van een
gezamenlijk
afvalbrengpunt.

Tarieven afvalbrengpunten (restafval per 10 kg)*

Almelo **

€ 1,75

Borne (afvalbrengpunt Hengelo)

€ 1,50

Enschede

€ 1,70

Haaksbergen**

€ 2,10

Hellendoorn**

€ 0,90

Hengelo

€ 1,50

Dinkelland (afvalbrengpunt Tubbergen)

€ 1,60

Tubbergen**

€ 1,60

Oldenzaal**

€ 2,00 (voor inwoners buiten Oldenzaal)

Wierden

€ 1,20

Hof van Twente (op basis van schatting)

Tot 0,25 m3
0,25 m3 – 0,50 m3
0,50 m3 – 0,75 m3
0,75 m3 – 1 m3
1 m3 – 2 m3

€ 4,50
€ 9,00
€ 13,50
€ 20,00
€ 27,50

Losser (op basis van schatting)

240 liter
500 liter (1/2 kuub)
750 liter
1000 liter (1 kuub)
Maximum van 2 m3

€ 5,50
€ 11,00
€ 16,50
€ 22,00
€ 44,00

* de tarieven zijn mogelijk niet kostendekkend
** Almelo, Hellendoorn, Oldenzaal, Haaksbergen en Tubbergen (bij Haaksbergen en Tubbergen is het afvalbrengpunt in particulier beheer)
kennen al de mogelijkheid om bezoekers van buiten de gemeente toe te laten op het afvalbrengpunt

