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Visie 

Onze visie: 

 

“Wij streven naar een afvalloze samenleving in 2030 
waarin alle grondstoffen en producten in duurzame 
kringlopen rondgaan. Wij streven naar een 
herkenbare en hoogwaardige organisatie voor de 
afvalinzameling en reiniging die een binding heeft met 
de Hellendoornse burger, verenigingen, het 
bedrijfsleven en betrokken organisaties. Deze 
organisatie heeft een toegevoegde waarde voor de 
kwaliteit van de samenleving”. 



Prestaties afvalbedrijf 



Prestaties afvalbedrijf 

PMD inzameling is een groot succes! 
• Opbrengst bijna 250 ton hoger dan verwacht. 
• 95% van de huishoudens heeft een minicontainer  
• Verzamelcontainers voor hoogbouw 
• Bestaande containers bij o.a. supermarkten blijven bestaan 
 



Prestaties afvalbedrijf 

Conclusies: 
• Hoeveelheid restafval neemt af met 17% t.o.v. 2016 tot 144 kg per inwoner. 
• Hoeveelheid GFT afval neemt toe met 7% tot 129 kg per inwoner. 
• Hoeveelheid papier blijft vrijwel gelijk met 59 kg per inwoner. 
• Hoeveelheid PMD komt bijna 250 ton hoger uit dan verwacht op 1.047 ton 

i.p.v. de verwachtte 800 ton. Dit komt neer op 29 kg per inwoner. 
• Opbrengsten verschillende afvalsoorten op het Afvalbrengpunt zijn hoger. 
 
Belangrijkste conclusie: het afval wordt beter gescheiden! 



Sorteeranalyses restafval 

De restcontainer bevat: 
• veel GFT afval (37%) , 
• weinig papier (4%),  
• minder PMD dan in 2016 (5% t.ov. 11% in 2016), 
• veel hygiënisch papier, vooral luiers (15%). 



Doelstellingen 

Een grote stap gezet in 2017!  
Van 183 naar 144 kg restafval per inwoner per jaar. 
 
Maar er moet nog een grote stap gemaakt worden om de doelstelling van 2020, van 
100 kg per inwoner per jaar te halen.  



Hoe gaan we de doelstelling 
van 2020 halen? 

• Inzetten op het terugbrengen van het GFT in het restafval 
– Betreft vooral het GF gedeelte (etensresten) 

– Inzet plegen op de vermindering van voedselverspilling 

 

• De verwachting is dat luiers op korte termijn gerecycled 
kunnen worden en daarmee uit het restafval kunnen 
verdwijnen. 

 

 

 



Effecten verwijderen GFT en 
luiers uit het restafval 

GFT: gemiddeld 37% van het restafval: 1.900 ton = 53 kg per 
inwoner per jaar. 

Luiers: gemiddeld 12% van het restafval: 620 ton = 17 kg per 
inwoner per jaar. 

 

Totaal: 49% van het restafval: 2.520 ton = 70 kg per inwoner per 
jaar. 

 

Conclusie: door te focussen op deze afvalstromen kan de 
doelstelling van 2020 gehaald worden.  

 

 



Activiteiten 2018 
 

• Verminderen van GFT in restafval 
 

• Voedselverspilling campagne 
 

• Aparte luierinzameling 
 

• Tarievenstructuur 
 
• Afvalcommunicatie 
 



Activiteiten 2018:  
minder GFT in restafval 

Te bereiken door alle, ruim 14.000 huishoudens van een gratis GFT container te 
voorzien. 

 

Op dit moment hebben: 

– 8.353 adressen een 140 liter GFT container, 

– 2.291 adressen een 240 liter GFT container, 

– 1.792 appartementen en recreatiewoningen GEEN GFT container, 

– 1.690 laagbouwwoningen GEEN GFT container. 

 

De financiële opbrengsten hiervoor zijn: 

– 140 ltr GFT: 8.353 x € 36,12 = € 301.710,-- 

– 240 ltr GFT: 2.291 x € 60,60 = € 138.835,-- 

 
Met een gratis GFT container moet een bedrag van € 440.545,-- op een andere manier 
gedekt worden. 

 

 



Meerjarenbegroting 
 

• In 2017 en 2018 teruggave van € 30,-- per huishouden op de 
afvalstoffenheffing.  

 
• Vanaf 2018 lagere verbrandingstarieven Twence.  
 
• In 2017 en 2018 onttrekking uit de reserve afval. Vanaf 2019 wordt deze 

weer aangevuld.  



Vragen 
 

? 


