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1. Inleiding 
 
De Wet milieubeheer verplicht het College van Burgemeester en Wethouders jaarlijks verslag te doen 

aan de gemeenteraad over haar beleid met betrekking tot de uitvoering van de hoofdstukken 8 
(inrichtingen), 13 (procedures voor vergunningen en ontheffingen), 18 (handhaving) en paragraaf 

14.1 (coördinatie bij aanvragen om een beschikking) van de Wet milieubeheer. Het vastgestelde 
verslag dient gelijktijdig met de aanbieding aan de raad naar de inspecteur te worden gezonden. 

In het milieujaarverslag dient in ieder geval te worden vermeld: 

1. het aantal malen dat in de  periode waarop het verslag betrekking heeft, de termijnen zijn 
overschreden, die als gevolg van artikel 3:19, eerste lid, tweede volzin, en 3:28 of 3:29, 

eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht evenals artikel 13.7 Wet milieubeheer 
gelden voor het toezenden van het ontwerp van de beschikking en voor het geven van de 

beschikking, de oorzaken daarvan en de maatregelen die zij hebben getroffen of zullen 
treffen om het overschrijden van die termijnen zoveel mogelijk te voorkomen. 

2. afzonderlijk de wijze waarop zij de hoofdstukken 8, 13 en 18 en paragraaf 14.1 van de 

Wet milieubeheer hebben uitgevoerd ten aanzien van inrichtingen die geheel of 
gedeeltelijk worden gedreven door de gemeente. 

 
Bij het opstellen van dit milieujaarverslag fungeert het milieuprogramma en het afdelingsplan 2012 als 

leidraad. Uitgaande van dit programma wordt per geplande taak voor 2012 verslag gedaan over wat 

het resultaat was in 2012. Voor de handhaving is er een apart handhavingprogramma en jaarverslag 
milieuhandhaving opgesteld. Daarom zijn de werkzaamheden van de handhaving niet verwerkt in dit 

verslag. 
 

Publicatie 
Het milieujaarverslag zal gelijktijdig met het aanbieden aan de gemeenteraad aan de Gedeputeerde 

Staten van de provincie Overijssel worden bekend gemaakt (artikel 21.1 Wm). Op lokaal niveau zal 

hier via het huis aan huisblad ‘Dinkelland Visie’ aandacht aan worden geschonken. Het 
milieujaarverslag zal ook bij de receptie van het gemeentehuis ter inzage worden gelegd en op de 

website van de gemeente worden geplaatst. 
 

Leeswijzer 

Het milieujaarverslag is opgebouwd uit 10 hoofdstukken. Na de inleiding worden in hoofdstuk 2 de 
planning en uitvoering aangegeven. In de hoofdstukken 3 tot en met 8 zijn de milieuwerkzaamheden 

beschreven en in hoofdstuk 9 en 10 de conclusie en monitoring. 
 



 

 4 

2. Planning versus uitvoering 
 
2.1 Uren 

In 2012 is van de planning uit het milieuprogramma afgeweken. De uren voor de projecten van 
Ontwikkeling zijn lager dan de uren in het milieuprogramma. Dit werd veroorzaakt doordat niet alle 

projecten van Ontwikkeling zijn uitgevoerd en een medewerker van milieu door ziekte langdurig 
afwezig was. Daardoor is de advisering op het gebied van geluid en luchtkwaliteit uitgevoerd door een 

extern bureau. Ook zijn een aantal beleidstaken (geluidbeleid en luchtkwaliteit) verschoven naar 2013.  

 
De uren voor de agrarische vergunningverlening zijn ook lager omdat in 2012 minder aanvragen voor 

agrarische vergunningen zijn ingediend. Het aantal meldingen voor algemene bedrijven zijn wel 
gestegen. 

 
In het milieuprogramma staat beschreven welke taken er niet meer worden uitgevoerd.  

Taken die niet zijn uitgevoerd in 2012: 

 Aarhus*  

 MOP-project* 

 Milieuvisie 

 Beleid luchtkwaliteit (verschoven naar 2013) 

 Geluidbeleid (verschoven naar 2013) 

 
Per taakonderdeel wordt in de hoofdstukken 3 tot en met 8 een toelichting gegeven. 

 
In totaal waren er 5487 uren geraamd voor het uitvoeren van de milieutaken door het team Milieu. In 

2012 zijn in werkelijkheid  4604 uren hieraan besteed. Het verschil is veroorzaakt door de hierboven 

genoemde redenen.  
 
*Het Verdrag van Aarhus (1998) regelt onder meer de rechten op toegang tot milieu-informatie voor het publiek. 
 
*MOP (MilieuOntmoetingsProgramma): In dit programma gaan basisschoolkinderen van groep 6 t/m 8 op bezoek bij bedrijven, 
verenigingen of particulieren die op de een of andere wijze te maken hebben met natuur en milieu.
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2.2. Financiële middelen 
Voor de uitvoering van de milieutaken door de afdeling Vergunningen zijn in de begroting voor 2012 onderstaande bedragen opgenomen. In onderstaande 

tabel is een overzicht opgenomen van het geraamd budget, de werkelijke kosten en inkomsten van 2012.  
 
FCL/ECL Product Geraamd(€) Kosten(€) Inkomsten(€)  

      

7710001/30004 Milieubeleid: Werkzaamheden door derden 2.494,00 - -  

7710001/30005 Milieubeleid: detacheringkosten - - -  

7710001/30351 Milieubeleid: Publicaties en advertenties  1095,17   

      

7710001/40127 Gemeentelijke regelingen 3.418,00 3.418,00  RUD 

7710001/40157 Milieubeleid: overige subsidies en bijdragen   10.543,00 10.348,30 - Agrarische kerngroep Twente + 

RUD 

7710003/30351 Milieumeldingen: Publicaties en advertenties  466,00 - -  

7710005/40157 Milieuvoorlichting: subsidies en bijdragen 5.576,00 5.736,06 - Netwerk NME 2012 

7710005/30352 Milieuvoorlichting: voorlichting en promotie 1.456,00 - -  

7710006/30204 Bodem: Onderzoekopdrachten 2.129,00 1.101,75 - Onderzoeken wegbermenkaart 

7710006/30126 Bodem: Leges -7.364,00 - 1.348,30 Leges bodem 

      

7710009/30004 Geluid: Werkzaamheden door derden 2.114,00 2.218,75 - Actualisatie milieumodel 

7710009/30309 Geluid: Onderhoud installaties 638,00 - -  

7710009/30351 Geluid: Publicaties en advertenties 435,00 299,99 -  

7710009/30430 Geluid: Contributies, bijdragen en 

lidmaatschappen 

111,00 80,00 - Donatie 2012 Nederlandse Stichting 

Geluidshinder 

7710009/30464 Geluid: Overige verzekeringen 369,00 - -  

 Totale kosten 22.385,00 24.298,02   

 Totale inkomsten -  1.348,30  

 
Toelichting:  

De kosten zijn circa €550,- hoger dan de geraamde kosten in de begroting. De legesverordening is aangepast waardoor de post in de begroting niet wordt 
gerealiseerd. In de begroting van 2013 is dit aangepast. 
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3. Milieubeheer algemeen 
 
Producten Geraamde 

uren 
Bestede uren Acties Resultaat 

3.1. Milieuvisie 
 

0 0 1. Opstellen milieuvisie  
     2012-2017 
2. Uitvoering activiteiten uit  
    de milieuvisie 

Niet uitgevoerd. Milieuvisie is niet opgenomen 
in het afdelingsplan van Ontwikkeling en 
Vergunningen. In 2014 wordt bekeken of er 
voor de gemeenten Tubbergen en Dinkelland 

een gezamenlijke milieuvisie zal worden 
opgesteld. 

3.2. Milieuprogramma 110 87 Het opstellen van het 
milieuprogramma 2013 

Uitgevoerd. Het milieuprogramma 2013 is op 
29 januari 2013 vastgesteld. 

3.3. Milieujaarverslag 130 90 Het opstellen van het jaarverslag 
2011 

Uitgevoerd. Het jaarverslag 2011 is op 22 mei 
2012 vastgesteld 

3.4. Milieuprogramma  
      (uitvoering) 

20 19  Invoeren en bijhouden gegevens 
en aanpassing indicatoren 

De resultaten van de monitoring 2012 zijn 
verwerkt in het Milieuprogramma 2013. 

3.5. Milieuadvisering 1405  (Ontwikkeling) 
  (Handhaving) 

  (Opru) 
    (BWT) 

  (Vergunningen) 
Totaal: 888 

Milieumedewerkers maken deel uit 
van projectgroepen of geven 
adviezen met betrekking tot de 
diverse milieuaspecten. 

Uitgevoerd. 

     

Totaal 1665  1084   

 
Toelichting: 

In 2012 zijn niet alle projecten van de afdeling Ontwikkeling uitgevoerd. Ook was een medewerker milieu langdurig afwezig.  Een deel van de 

werkzaamheden (geluid en luchtkwaliteit) zijn door een extern adviesbureau uitgevoerd. Daarom is de tijdsbesteding voor de milieuadvisering lager dan de 
geraamde uren.  
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4. Milieubeheer specifiek 

Producten Geraamde uren Bestede uren Acties Resultaat 

4.1 Milieucommunicatie Aarhus                  10  
NME                     10 
MOP                       0 

0  
10 
0   

1. Inzetten instrument voorlichting. 
2. Uitvoering verdrag van Aarhus. 
3. Verstrekken info o.b.v. Verdrag van  
    Aarhus 
4. Financieel ondersteunen scholennetwerk 
5. Infoverstrekking burgers/bedrijven 
5. Faciliteren van projecten NMO 
6. Overleg onderwijsconsulent NMO 
7. Begeleiden MOP project 
 

De activiteiten Aarhus en MOP zijn wegens 
tijdgebrek niet uitgevoerd.  Het 
scholennetwerk NME is gedeeltelijk 
uitgevoerd. 
(alleen administratieve werkzaamheden) 
In 2013 worden deze werkzaamheden 
uitgevoerd door medewerkers van Natura 
Docet Wonderrijck Twente. 

4.2 Energiebeleid 250 
(Conform afd. plan 

Ontwikkeling)  
 

250  1. Gemeentebrede energiescan door Twence 
 
2. In stand houden 
subsidieloket/energieloket 
 
3. Project Regio Twente Lichthinderbeleid 
 
4. Deelname aan het regionale  periodieke 

klimaatoverleg 
 
5. Opstellen energievisie 
 
 
 
6. Het toetsen van omgevingsvergunningen 
    conform de duurzaamheidrichtlijnen 

1.Uitgevoerd.  
 

2.Uitgevoerd. Opstarten energieloket 2.0 en 
in stand houden energieloket 1.0 

 
3. Niet uitgevoerd 
 
4. Uitgevoerd 

 
 
5. Uitgevoerd. De contourennota 
energievisie is opgesteld en besproken met 
de raadscommissie 
 
6. Uitgevoerd. 

4.3 Gemeentelijke  
      interne milieuzorg 

4  3  Geen Deels uitgevoerd, geen prioriteit.  
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Producten Geraamde uren Bestede uren Acties Resultaat 

4.4 Afvalbeleid 406 
 (Conform afd. plan 
Openbare Ruimte) 

 

540 1. Inventariseren huidige inzamelstructuur  
    en gegevens verzamelen 
 
2. Uitvoering landelijk afvalbeleid 
 
3. Extern overleg regionaal afvalbeleid  
 
4. Intern overleg afvalbeleid 
5. Opstellen basisbeleidsplan Afval  
 

 

1. Uitgevoerd 
 
 
2.Uitgevoerd 

 
3. Uitgevoerd. 

 
4. Uitgevoerd. 
5. In 2013 wordt een afvalvisie opgesteld. 
Het afvalbeleid en uitvoeringsbeleid zal in 

2014 verder uitgewerkt worden. 

4.5 Waterbeleid 246 
(Conform afd. plan 
Openbare Ruimte) 

258 
 
 

1. Uitvoeren projecten conform projectplan 
   van het Waterplan 
 
2. Adviseren en informeren over invulling     
    v/d watertoetsen 
3. Implementeren waterbeleid 
 
4. Bijhouden meetpunten peilbuizen 

1. Deels uitgevoerd. Het Waterplan zal 
waarschijnlijk  in 2013 worden vastgesteld. 
 
2. Uitgevoerd 
 
3. Uitgevoerd 
 
4. Uitgevoerd 

4.6 Gemeentelijk   
      Rioleringsplan 

620 
 (Conform afd. plan 
Openbare Ruimte) 

643 
 

 

1. Uitvoeren wettelijke eisen en  
    doelstellingen in het GRP 2009-2011 

1. Uitgevoerd. In april 2013 is het nieuwe 
GRP 2013-2018 vastgesteld. 

4.7 Luchtkwaliteit 
     Wet geurhinder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

102 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 

 
30 

0 
 
 
 
 

57 
 
 

34 
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1.Opstellen beleid Besluit luchtkwaliteit 
 
 
 
 
2.Uitvoering taken Besluit luchtkwaliteit 
 
 
3. Opstellen Geurverordening 
 
 

 
4. Vakliteratuur 

1.Niet uitgevoerd wegens langdurige     
  afwezigheid van een medewerker. Het  
  ontbreken van beleid kan een handicap  
  zijn bij het nemen van beslissingen in het 
  kader van de infrastructuur.   
2.Uitgevoerd, 15 onderzoeken zijn  
   beoordeeld op het gebied van Besluit  
   luchtkwaliteit 
3.Uitgevoerd. Er is een QuickScan opgesteld. 
   Waarschijnlijk wordt de QuickScan in 2013  
   vastgesteld door het college. 

 
 4.Deels uitgevoerd 
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Producten Geraamde uren Bestede uren Acties Resultaat 

4.8 Externe veiligheid  220  
          

 
 
 
 

20 
 

30 

244  
 
 
 

 
 

1 
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1. Uitvoering Uitvoeringsprogramma MevoII 
 
 
2.Uitvoering adviezen externe veiligheid 
 
 
3.Trainingen en oefeningen rampenplan 
 
4.Vakliteratuur 

1.Uitgevoerd. MevoII zal in 2013 weer 
worden opgepakt. 
 
2.Uitgevoerd. 30 adviezen gegeven op het 
gebied van Externe veiligheid 
 
3.Het actiecentrum Milieu heeft niet 
   deelgenomen aan oefeningen.  
4.Deels uitgevoerd 

4.9 Overige milieutaken 
      

11 
 

 

49 
 

 

1.Uitvoering Besluit Registratieverplichting  
   (actualisatie Risicokaart Overijssel) en 
   invoering gegevens in het register  
   Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen 
 
2.Ontheffing verbranden snoeiafval 

1.Niet uitgevoerd. In 2012 is de risicokaart 
niet geactualiseerd. Vanaf maart 2013 zijn 
er weer gegevens ingevoerd. 
 
 
2.Uitgevoerd 

Totaal team Milieu 487 415   

Totaal  2009 2106   

 

 
Toelichting uren 

Niet alle activiteiten van milieucommunicatie zijn uitgevoerd. Tevens zijn er door de afwezigheid van een medewerker milieu minder uren besteed aan het 
Besluit luchtkwaliteit. In 2012 zijn geen trainingen en oefeningen geweest voor het rampenplan. 
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NMO* lespakketten 
In de gemeente Dinkelland zijn 15 basisscholen. In 2012 hebben onderstaande 5 scholen gebruik 

gemaakt van deze lespakketten. 

- De Veldkamp, Denekamp 
- ’n Esch, Tilligte 

- ’n Baoken, Agelo 
- De Kerkewei, Rossum 

- Alexanderschool, Denekamp 

 
* Natuur en Milieu Overijssel 

Besluit luchtkwaliteit                                                                                                                  
In november 2007 is hoofdstuk 5.2 van de Wet 
milieubeheer in werking getreden. Deze wijzigingen 

zijn geïmplementeerd in de besluiten van de 

milieuvergunningen. Met behulp van berekeningen 
in het programma ISL3a wordt beoordeeld of 

voldaan wordt aan de kwaliteitseisen. Bij alle 
aanvragen om milieuvergunning wordt deze 

berekening uitgevoerd.  

Externe veiligheid; 

Eind 2010 is het Besluit externe veiligheid 
buisleidingen in werking getreden. Een van de eisen is dat bestemmingsplannen die niet voldoen 

binnen 5 jaar worden geactualiseerd. 

Bestemmingsplannen                                                                                                                
Volgens het besluit worden gemeenten verplicht om bij het opstellen van bestemmingsplannen 
rekening te houden met het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Voor het PR is de 

10-6 contour de grenswaarde voor kwetsbare objecten en een richtwaarde voor beperkt kwetsbare 

objecten. Het GR moet worden verantwoord binnen het invloedsgebied van de buisleiding. Voor 
brandbare vloeistoffen reikt dat tot net buiten de 10-6 contour, voor leidingen met aardgas en 

chemicaliën moet dat per geval berekend worden. Daarnaast wordt in elk bestemmingsplan ruimte 
gereserveerd voor onderhoud aan de leiding door een belemmerende strook van minimaal 5 meter 

aan weerszijden van de leiding met een bouwverbod en een aanlegvergunningenstelsel. 

Binnen de gemeente Dinkelland liggen aardgasleidingen van de Gasunie, de Nam en Cogas. Daarnaast 

is er nog een leiding van het ministerie van Defensie voor het transport van kerosine. 

Gemeentelijk rioleringplan 

In totaal zijn er 10906 aansluitingen in Dinkelland. Ongeveer 40 panden zijn nog niet aangesloten op 
de riolering. Dit is circa 0,4%. Deze aansluitingen zijn onrendabel en daarom blijven deze panden 

gebruik maken van een eigen voorziening. 
 

Afval 
Afvalbeleid 

In 2011 is een begin gemaakt met de inventarisatie van de huidige inzamelstructuur en het 

verzamelen van gegevens. 
De resultaten van deze inventarisatie tot nu toe zijn: 

 
1.Efficiënte, effectieve en kostendekkende inzameling van grof huishoudelijk afval.  

In de loop van 2011 is gestart met een onderzoek naar de inzameling van grof huishoudelijk afval in 

de gemeente Dinkelland. Een brede interne werkgroep, aangevuld met medewerkers van het 
kringloopbedrijf heeft haar bijdrage geleverd. 

De resultaten van het onderzoek zijn verwoord in de nota “Inzameling grof huishoudelijk afval” en 
deze nota is in het voorjaar van 2012 in concept aangeboden aan het college van  Burgemeester en 

Wethouders. Zij hebben in april 2012 kennis genomen van de inhoud. En hebben vervolgens 
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aangegeven dat het voor het maken van verantwoorde beleidsafwegingen over de toekomst van het 
gemeentelijk afvalbrengpunt het belangrijk is het onderzoek uit te breiden. Deze uitbreiding betreft 

een verdieping van het onderzoek naar het (mede-) gebruik van de afvalbrengpunten van 

buurgemeenten en naar alternatieven voor de inzameling van grof huishoudelijk afval. 
Dit resultaten van het uitgebreide onderzoek zijn vastgelegd in voornoemde nota. 

 
De conclusies van het onderzoek zijn als volgt: 

 

A. Het afvalbrengpunt van de gemeente Dinkelland voldoet niet aan wet- en regelgeving. Indien 

wordt besloten een locatie voor de inzameling van grof huishoudelijk afval op grondgebied 

van Dinkelland te handhaven, moeten forse investeringen plaatsvinden om wel te voldoen.  

B. Het huidige afvalbrengpunt is niet kostendekkend. Daarom zijn uit oogpunt van 

kostenbeheersing een aantal tijdelijke maatregelen ingevoerd. De effecten van deze 

maatregelen laten zien dat de inkomsten zijn toegenomen, dat het aanbod van afval afneemt 

maar dat de exploitatie van de locatie ook in de gewijzigde situatie niet kostendekkend is. 

C. Een efficiënte, effectieve en kostendekkende inzameling van grof huishoudelijk afval wordt 

gerealiseerd door het sluiten van het afvalbrengpunt en het aanwijzen van het afvalbrengpunt 

van de gemeente Tubbergen als inzamellocatie voor de inwoners van de gemeente 

Dinkelland. 

 

D. Een efficiënte, effectieve en kostendekkende inzameling van grof huishoudelijk afval wordt 

tevens gerealiseerd door het huis-aan-huis inzamelen van grof huishoudelijk afval.  
 

Gelet op deze conclusies wordt voorgesteld geen investeringen te doen in het herinrichten van het 

huidige afvalbrengpunt. Ook wordt het inrichten van een nieuwe locatie vanwege dezelfde 
argumenten afgeraden. 

 
Het college van Burgemeester en Wethouders van Dinkelland heeft op 18 december 2012 ingestemd 

met de conclusies van het onderzoek. In 2013 zijn de resultaten van het onderzoek aangeboden aan 

de gemeenteraad in Dinkelland. 
 

2.Hoeveelheid ingezameld kunststofverpakkingsmateriaal (KVM). 
In het Landelijk Afvalbeheersplan (LAP) is o.a. vastgelegd dat gemeenten met ingang van 1 januari 

2010 zorg dienen te dragen voor het scheiden van kunststofverpakkingsafval van het restafval. In de 
gemeente Dinkelland is vanaf de start in 2010 gekozen voor een brengsysteem voor het gescheiden 

aanbieden van kunststofverpakkingsmateriaal.  

 
Met ingang van 1 januari 2012 is de inzamelstructuur gewijzigd. Vanaf deze datum is het plastic 

verpakkingsafval namelijk huis-aan-huis ingezameld. Doel van deze wijziging is o.a. het vergroten van 
de hoeveelheid gescheiden ingezameld plastic verpakkingsafval. 

Dit doel is gehaald. Met het brengsysteem werd gemiddeld 12 kilo per aansluiting ingezameld. Met de 

huis-aan-huis inzameling werd in 2012 gemiddeld 17,5 kilo per aansluiting opgehaald.  
  

3.Aantal meldingen en klachten gft- en restafval. 
Met ingang van 1 januari 2011 is de inzameling van gft- en restafval in onze gemeente opnieuw 

aanbesteed voor een periode van 36 maanden. In het bestek van deze aanbesteding is o.a. 

opgenomen dat burgers van Dinkelland meldingen en klachten over de inzameling van huishoudelijk 
afval rechtstreeks doorgeven aan de inzamelaar. Een telefoonnummer, als ook e-mailadres zijn 

daartoe door de inzamelaar ter beschikking gesteld. 
                                                                              

4.De administratieve afhandeling van grijze en groene containers per aansluiting.  
Er heeft in 2012 geen onderzoek plaatsgevonden naar de invoering van containermanagement. 

De beleidsmedewerker Afval heeft op verzoek van het college van B & W het onderzoek naar de 

inzameling van grof huishoudelijk afval (afvalbrengpunt in Denekamp) uitgebreid. Deze uitbreiding 
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betrof een onderzoek naar de mogelijkheden voor samenwerking met de afvalbrengpunten van 
buurgemeenten.  

 

5.Extern Overleg  
In 2012 heeft de ambtelijke overlegstructuur vorm gekregen in de Beleidsgroep Afval.  Deze 

beleidsgroep heeft o.a. tot taak de reguliere afstemming van het afvalbeleid in de regio ter 
voorbereiding van het bestuurlijk overleg.  

In het bijzonder is in de tweede helft van 2012 gestart met een onderzoek naar de meerwaarde van 

de afstemming van intergemeentelijk afvalbeleid in de regio Twente. 
 

Het onderzoek wordt verricht door een extern bureau en per individuele gemeente werd informatie 
opgevraagd over inzamelgegevens van 2007 tot en met 2012. 

 
In 2012 heeft voor de tweede maal een Twentse Afvalestafette plaatsgevonden. 

Tijdens deze druk bezochte bijeenkomst werd aan de hand van een aantal thema’s in workshops 

gediscussieerd over de  inzameling van huishoudelijk afval. Aan de orde zijn o.a. geweest: ‘haal het 
goede afval op, een laat de burger het restafval zelf wegbrengen” en er is gesproken over de 

ervaringen van andere gemeenten met de invoering van Diftar.  
 

6.Samenwerking met de gemeente Tubbergen. 

In de loop van 2012 is een begin gemaakt met de afstemming met de gemeente Tubbergen op het 
terrein van de inzameling van afval afkomstig van huishoudens. Dit heeft geresulteerd in een 

gezamenlijke aanpak van de aanbesteding van de inzameling van glas en oud papier. Ook heeft de 
inzet van de inkoopcoördinator hieraan positief bijgedragen. 

 
Tijdsbesteding. 

De uren voor afvalbeleid zijn hoofdzakelijk ingezet voor het onderzoek naar de inzameling van grof 

huishoudelijk afval, voor het aanleveren van gegevens ten behoeve van de inzameling van kunststof 
verpakkingsafval  en voor aanleveren van informatie voor het onderzoek naar de regionale 

beleidsvisie. 
In 2012 is in totaal 540 uur ingezet voor afvalbeleid, dit is inclusief 168 uur (afgerond) die specifiek 

zijn geboekt op het project “Inzameling grof huishoudelijk afval”. 

 
Afvalinzameling 

In de gemeente Dinkelland wordt afval ingezameld via een haal- en brengsysteem. 
Onderstaande tabellen geven per categorie een overzicht van de hoeveelheden ingezamelde 

afvalstoffen, die in 2012 via het haal- en brengsysteem zijn verzameld. 
 
Huis aan huisinzameling (haalsysteem) 
Ingezamelde hoeveelheden in kg  

Fractie Resultaat 2012 (kg) Resultaat 2012 (in 

kg/inw) 

Huishoudelijk restafval 6638680 255,3 

GFT-afval 4058480 156,1 

Oud papier en karton 1918420 73,8 

KCA 2169000 83,4 

Kunststof verpakkingen 174750 6,7 

Wit- en bruingoed 1142 stuks  

 



 

 13 

Inzameling volgens brengsysteem 
Ingezamelde hoeveelheden in kg milieustraat, kringloopbedrijf, straatvoorziening  

Fractie Resultaat 

2012 
(kg) 

Resultaat  

2012 
(kg/inw) 

Fractie Resultaat  

2012 (kg) 

Resultaat 

2012 
(kg/inw) 

Grof huishoudelijk 

restafval 

257860 9,9 Houtafval (A en 

B) 

194160 7,5 

Verbouwingsrestafval 182880 7,0 Houtafval (C) 25660 1,0 

Verpakkingsglas 606150 23,3 Schoon puin 446640 17,2 

KCA 19862 0.8 Asbesthoudend 

afval 

16880 0,7 

Grof tuinafval 110500 4,3 Autobanden 1805 0,07 

  - Wit- en 

bruingoed 

71860  2,8 

 

Metalen 33280 1,3 Kunststof 

verpakkingen 

- - 
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5. Vergunningverlening 

 

Producten Aantal geraamd Aantal 
verleend 

Geraamde 
uren 

Bestede uren Totale 
bestede 
uren 

5.1 Vergunningverlening 
 

Agrarisch:          28 
Algemeen:           3 

Agrarisch:   5 
Algemeen:    3 

1480 Specialist agrarisch:                  104 
Specialist algemeen:                 245 
Juridisch medewerker:              257 
Administratie:                            32 

638 

5.2 Bezwaar en beroep 2 2 50 Juridisch medewerker:              144                 144 

5.3 Ingetrokken vergunningen 5    Agrarisch: 15 
 

40 Juridisch medewerker:                99 
Specialist agrarisch:                    10 
Administratie:                            15 

124 

5.4 milieu neutraal wijzigen 20 Agrarisch:   14 
Algemeen:    1 

160 Specialist agrarisch:                    84 
Specialist algemeen:                    6 
Administratie:                            30 

120 

5.5 Agrarische kerngroep 4 bijeenkomsten 4  100 95 95 

5.6 meldingen (8.40) Agrarisch:          20 
(Besluit landbouw) 

Algemeen:         20 
(Activiteitenbesluit)   

Agrarisch:   17 
 

Algemeen:   38 

320 Specialist agrarisch:                  136 
Specialist algemeen:                 511 

Administratie:                          110 

757 

5.7 Projectgroep RUD   100  19 19 

5.8 vakliteratuur   100 103 103 

Totaal   2350  2000 
 
Toelichting aantal verleende vergunningen: 

 
Het aantal uren dat aan vergunningverlening is besteed is lager dan geraamd. De oorzaak hiervan is, dat er minder aanvragen voor agrarische vergunningen 

zijn binnengekomen. De algemene vergunningen  en meldingen zijn door een tijdelijk medewerker verleend. Het aantal algemene meldingen zijn hoger dan 

geraamd.
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Inrichtingenbestand 
In totaal bevat MPM4all 1423 bedrijven. 699 bedrijven zijn vergunningplichtig en 724 meldingsplichtig. 

Doordat het Activiteitenbesluit in werking zijn getreden zijn  het aantal vergunningplichtige bedrijven 

afgenomen. Bij een type C bedrijf kan de vergunning in principe geheel of deels van kracht blijven. 
Wanneer maar een gedeelte van het bedrijf vergunningplichtig blijft, vallen de andere activiteiten 

onder het Activiteitenbesluit. Sinds 1 januari 2013 vallen alle bedrijven, die momenteel onder het 
Besluit landbouw ook onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. 

 

De Wet milieubeheer verplicht de gemeente regelmatig zijn inrichtingenbestand te actualiseren. 
Hieronder valt dus ook het periodiek actualiseren van de milieuvergunningen (art. 8.22 Wm) en de 

AMvB-bedrijven. Het inrichtingenbestand wordt door het bezoeken van de bedrijven door het Team 
Handhaving regelmatig geactualiseerd. 

 
De 8.40 meldingen, evenals de nadere eisen AMvB, worden afgehandeld door het Team Milieu van de 

afdeling Vergunningen. Dit is ook een verplichting volgens het Besluit kwaliteitseisen 

milieuhandhaving. 
 

 
 

Termijnoverschrijding milieuvergunningen 
In het systeem WFM4all wordt de termijnbewaking in de gaten gehouden en kan, indien nodig 

worden ingegrepen. Toch kan het gebeuren dat milieuvergunningen niet binnen de wettelijke gestelde 
termijnen worden afgehandeld. Dit kan komen, doordat de bedrijven de gegevens niet snel genoeg 

inleveren of door opschortingen door uitspraken van de Raad van State. In 2012 zijn de termijnen die 

gelden voor het toezenden van het ontwerp van de beschikking en voor het geven van de beschikking 
niet overschreden. 

 
Ingetrokken vergunningen 

Het geheel of gedeeltelijk intrekken van milieuvergunningen kan meerdere oorzaken hebben, o.a. 

wegens bedrijfsbeëindiging of het afstoten van een gedeelte van de bedrijfsvoering. Ook als na 3 jaar 
geen gebruik is gemaakt van de rechten van de milieuvergunning kan een vergunning worden 

ingetrokken. Bij het intrekken van een vergunning ligt het initiatief bij de gemeente. Zij moet actief 
naar de inrichting houder aangeven als een vergunning ingetrokken wordt. In 2012 zijn 15 agrarische 

vergunningen ingetrokken. 

 
 

 



 

 16 

 

 
 
 

Bezwaar en beroep 

Voor 2 milieuaanvragen zijn zienswijzen ingediend. Daar is ook beroep uit voortgevloeid. 
Het betreft de volgende milieuaanvragen: 

- Knikhuis, Haarstraat 19, Weerselo 
- Niehof, Bergvennenweg 41, Lattrop-Breklenkamp 

  
IPPC* en MER* bedrijven 

In 2012 zijn er geen milieuvergunningen verleend voor een IPPC bedrijf. 

 
IPPC en MER bedrijven zijn grote milieubelastende bedrijven en intensieve veehouderijen. De 

beoordelingen van deze milieuaanvragen kosten meer tijd dan de overige milieuaanvragen. 
 
* IPPC: Bij een afstand van meer dan 250 meter van een kwetsbaar gebied wordt volgens het tweede lid van artikel 6 van de 
Wet  ammoniak en veehouderij een vergunning voor het veranderen van een veehouderij geweigerd, als die veehouderij onder 
de reikwijdte van de Europese IPPC-richtlijn valt en de toename van de ammoniakemissie uit de dierenverblijven door de 
uitbreiding een belangrijke toename van de verontreiniging veroorzaakt. Bedoelde richtlijn geldt voor veehouderijen met 40.000 
stuks pluimvee, 2000 vleesvarkens (van meer dan 30 kg) en 750 zeugen. 
 
 
* MER: Sinds de wijziging in 1999 van het Besluit milieu-effect rapportage (MER-Besluit) is in bepaalde gevallen bij oprichting of  
uitbreiding van veehouderijen een MER-Beoordeling verplicht. Deze verplichting geldt bij uitbreiding met meer dan: 

 2200 plaatsen voor vleesvarkens en/of 
 350 plaatsen voor zeugen of 
 45.000 plaatsen voor hennen. 

 
 

 



 

 17 

6. Uitvoering van de Wet geluidhinder 
 
Producten Geraamde uren Bestede uren Acties Resultaat 

6.1 Geluidbeleid 0  0 - - Geen beleidsaanpassingen 
 

6.2 Uitvoering    
      geluidstaken 

Geluid                            27   
 
 

 
 
Hogere grenswaarde      120 

 
 

 
 
 
 
Werkgroep geluid            30 
 

 
Vakliteratuur                   40 
 

90 
 
 

 
 

108 
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5   

1. Beoordeling geluidsrapporten en overige  
    geluidsaspecten t.b.v  
    bestemmingsplannen, bouwplannen en  

    milieuvergunningen 
 
2. Advisering t.a.v. geluid ihkv  
    bouwplannen bij gezoneerde wegen ihkv  
    bestemmingplannen 
 
3. Ondersteuning Handhaving bij  
    geluidsonderzoeken 
 
4. Deelname werkgroep geluid 
 

 
5. Vakliteratuur 

1. Uitgevoerd, er zijn 18 geluidsrapporten 
beoordeeld 
 

 
 
2. Uitgevoerd 
 
 
 
3. Uitgevoerd 
 
 
4. Uitgevoerd. Deelgenomen aan 2 
overleggen 

 
5. Uitgevoerd 

     

Totaal 217  219   

 
Hogere grenswaarden 

Om de realisatie van bouwwerken mogelijk te maken zijn in 2012 4 besluiten met betrekking tot hogere grenswaarden vastgesteld: 
- Abdijweg 38/40, Weerselo (bouw van 3 woningen) 

- Johanninksweg, Noord-Deurningen (bouw van 3 woningen) 
- Denekamperstraat, Ootmarsum (bouw van 9 appartementen bij de Albert Heijn), 

- Brandlichterweg 9, Denekamp (bouw van 3 woningen) 
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Sanering woningen weg- en railverkeerslawaai: 
Om de omvang van het aantal  te saneren woningen (en daarmee de daarmee samenhangende 

kosten) in beeld te hebben, besloot het Ministerie van VROM in de jaren negentig het totale aantal te 

saneren woningen bij alle gemeenten op te vragen. In dat kader zijn de te saneren woningen in de 

voormalige gemeenten Denekamp, Ootmarsum en Weerselo in 1998 via de zogenaamde A- en B-

lijsten gemeld aan het Ministerie van VROM. De A-lijsten zijn voor de afzonderlijke gemeenten  door 

het Ministerie van VROM formeel vastgesteld en zijn vervolgens gepubliceerd door de voormalige 

gemeenten Denekamp, Ootmarsum en Weerselo, de B-lijsten van die voormalige gemeenten zijn door 

het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ter kennisneming aangenomen. 

Om een actueel inzicht te krijgen in de omvang van het aantal nog te saneren woningen, de spreiding 

en de ernst van de situatie, is er in de gewijzigde Wet geluidhinder zoals die vanaf 1 januari 2007 van 

kracht is bepaald dat voor 1 januari 2009 alle woningen en ander geluidsgevoelige gebouwen bij het 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu aangemeld moeten zijn die in 1986 een geluidbelasting op de 

gevel ondervonden die hoger of gelijk was aan 60 dB(A). Dit is een zogenaamde Eindmelding. 

Woningen (en andere geluidgevoelige bestemmingen) die op deze datum niet zijn gemeld, zullen niet 

meer op kosten van het Rijk kunnen worden gesaneerd. 

 

Situatie gemeente Dinkelland 

Reeds in 2003 is onderzocht of er binnen de gemeente Dinkelland woningen (ten onrechte) niet waren 
aangemeld. Uit dit onderzoek bleek het om twee woningen te gaan die zijn gelegen aan de 

Oldenzaalsestraat en Nordhornsestraat te Denekamp. De woning aan de Oldenzaalsestraat is reeds 

gesaneerd terwijl de sanering van de woning aan de Nordhornsestraat zich in de afrondende fase 
bevind. 

Stand van zaken; 
 

Voormalige 

gem. 

Woningen 

A-lijst 

Woningen 

gesaneerd 

Woningen 

B-lijst 

Woningen 

gesaneerd 

Woningen 

Raillijst 

Woningen 

gesaneerd 

Denekamp 64 42 77 19 0 0 

Ootmarsum 0 0 6 0 0 0 

Weerselo 3 1* 18 0 6 6 

       

 

 

 
Woningen A-lijst; Hierop zijn geplaatst die woningen welke in 1986 een gevelbelasting hadden van 65 dB(A) of meer 
veroorzaakt door wegenverkeerslawaai. 
Woningen B-lijst; Hierop zijn geplaatst die woningen welke in 1986 een gevelbelasting hadden van 60 dB(A) en niet meer dan 
64 dB(A) veroorzaakt door wegenverkeerslawaai. 
Woningen A-Raillijst; Hierop zijn geplaatst die woningen welke in 1987 een gevelbelasting hadden van 65  dB(A) of meer 
veroorzaakt door railverkeerslawaai. 
 
* twee  woningen zijn na de gemeentelijke herindeling overgegaan naar de gemeente Oldenzaal. Deze woningen zijn door 
Oldenzaal gesaneerd. 
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7. Uitvoering van de Wet bodembescherming  
 
Producten Geraamde uren Bestede uren Acties Resultaat 

7.1 Bodembeleid en  
Besluit bodemkwaliteit 

Bodembeleid                                  228   
 

159 
 
 

120 

1. Implementatie en uitvoering   
    Bodemkwaliteitskaart en  
    bodembeheersplan 
2. Project ILB2012 

1. Uitgevoerd. De Nota bodembeheer en 
bodemkwaliteitskaart zijn op 10 juli 2012 door de 
raad vastgesteld.  
2. Vanaf juni 2012 is gestart met het ILB 2012 
project. Het project zal eind oktober 2013 worden 

afgerond. 

7.2 Actief  bodembeheer Invoer BIS                                     110  
 
 

Applicatiebeheer                             100 
 

Informatieverstrekking makelaars       44  
 
 

Informatieverstrekking provincie        36         
 

 
Werkgroep bodem                            30     

 
Vakliteratuur                                    50     

90  
 
 

78 
 

64  
 
 

74 
 
 

28  
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1. Vullen en beheren BIS-syteem 
 
 
2. Applicatiebeheer 
 
3. Verstrekken informatie  
    makelaars 
 
4. Verstrekken informatie  
    provincie 

 
5. Werkgroep bodem 
 
6. Vakliteratuur 

1. Door een tijdelijke medewerker van het taakveld 
milieu zijn er 17 rapporten ingevoerd. 
 
2. Uitgevoerd 
 
3. Uitgevoerd, 60 aanvragen afgehandeld 
 
 
4. Uitgevoerd, 10 aanvragen afgehandeld 
 

 
5. Uitgevoerd 
 
6. Deels uitgevoerd 

7.3 Bodemsaneringen Begeleiding kleine saneringen            20                                               
 

24  
 

1. Overleg  met provincie,  
    opdrachtgever, adviesbureau 

1. Uitgevoerd 

7.4 Bodemonderzoeken  
      en meldingen 

Toetsing bodemonderzoeken           110   
Toetsing meldingen                          40    

140 
95 

1. Toetsing bodemonderzoeken 
 
2. Toetsing meldingen 
(grondverzet, mobiel puinbreken, 
ondergrondse tanks 

1. Uitgevoerd, 66 bodemonderzoeken zijn getoetst 
 
2. Uitgevoerd, 5 meldingen mobiel puinbreken, 33 
meldingen grondverzet, 5 ondergrondse tanks en 2 
bovengronds 

     

Totaal 768 886   
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Toelichting uren en wijzigingen samenwerking met Tubbergen: 
In 2012 zijn de bodemonderzoeken in Squit ingevoerd door een tijdelijk medewerker van het taakveld milieu. Door de samenwerking met Tubbergen worden 

de bodemgegevens van de gemeente Dinkelland eind 2013 in het systeem Squit XO gezet van de gemeente Tubbergen. De nieuwe bodemgegevens van de 

gemeente Dinkelland en Tubbergen worden momenteel door een administratief medewerkster ingevoerd in Squit XO. 
 

Vanaf 1 april 2013 verstrekt het KCC (Klantcontactcentrum) de bodeminformatie aan adviesbureaus en makelaars. 
 

Toelichting Bodembeleid 

Besluit bodemkwaliteit 
Binnen de regio Twente hebben een aantal gemeenten samengewerkt bij het opstellen van nieuw grondverzetbeleid. Dinkelland heeft ook actief 

deelgenomen. Deze samenwerking heeft geleid tot een op elkaar afgestemd grondverzetbeleid dat gericht is op behoud van de goede bodemkwaliteit 
binnen de regio en maximale grondverzet in de gemeenten tegen lage kosten. Dat zal zich uiten in onder andere vergelijkbare regionale 

bodemkwaliteitskaarten. Het grondverzetbeleid is vastgelegd in de regionale Nota bodembeheer (Twents beleid veur oale groond). De bodemkwaliteitskaart 
is in 2011 geactualiseerd. Op 10 juli 2012 is de bodemkwaliteitskaart en de Nota bodembeheer door de raad vastgesteld. In 2012 is gezamenlijk met een 

aantal gemeenten (Tubbergen, Oldenzaal, Borne en Twenterand) voor de wegbermen een nieuwe bodemkwaliteitskaart opgesteld. Deze nieuwe 

bodemkwaliteitskaart is ter vervanging van de oude bodemkwaliteitskaart voor de wegbermen en zal in 2014 worden vastgesteld. In 2014 wordt de Nota 
bodembeheer geëvalueerd.  

 
ILB 2012 

De Impuls Bodembeheer (ILB) biedt decentrale overheden de kans om ondersteuning te krijgen bij de vormgeving van het lokale en regionale bodembeleid. 

De gemeenten Hengelo, Almelo, Deventer en Dinkelland zien meerwaarde in een gezamenlijke aanpak van vraagstukken rondom de verbreding en verdieping 
van het bodembeleid en de ecosysteemdiensten benadering en willen dit graag in een breed verband ontwikkelen.  

 
Met de vele bovengrondse ontwikkelingen groeit ook de druk op de ondergrond. 

Waar kansen ontstaan is het goed om de mogelijkheden voor de borging van ondergrondse aspecten in ruimtelijke plannen te overwegen. Zo kunnen we de 
ondergrond op een verantwoordelijke wijze optimaal benutten. Met het ILB 2012 project willen we de Twentse gemeenten inspireren en bewustwording 

bereiken, zowel bij de uitvoeringspraktijk als bij de bestuurders. 

 
Het doel van het project is het ontwikkelen van een website met een inventarisatie van wat al beschikbaar is over ecosysteemdiensten en de Twentse 

voorbeelden, met als doel het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Dit product heeft vervolgens als input gediend voor een presentatie voor het regionale 
portefeuillehoudersoverleg.  

 

In juni 2012 zijn we gestart met het project. Eind oktober 2013 zal het project worden afgerond. Momenteel zijn we in overleg met de provincie en regio 
Twente om een link van de website op de provinciale website te zetten. Alle gemeenten in de provincie Overijssel kunnen dan gebruik maken van de website. 

Om de website onder de aandacht te brengen is de website al tijdens verschillende regionale overleggen gepresenteerd. Ook is de website op 30 mei 2013 
gepresenteerd aan de medewerkers van de afdeling maatschappelijke effecten en openbare ruimte van de gemeente Dinkelland en Tubbergen. 
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Locaties bodemsaneringen 

In 2012 zijn de volgende saneringen uitgevoerd: 
 

Provincie bevoegd gezag: 

- Saterlostraat 18, Saasveld 
- Gravenallee 24, Denekamp 

- Nordhornsestraat 6-10, Denekamp 
- Oldenzaalsestraat 22-26, Ootmarsum 

 
Gemeente bevoegd gezag: 

- Bentertsteeg 6, Rossum 

- Gravenallee 14, Denekamp 
- Grootsweg 2, Deurningen (Gammelkerbeek) 
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8. Samenvatting 

 

Producten Geraamde uren team 
Milieu 

 Totaal Geraamde uren* Bestede uren team 
Milieu 

Totaal Bestede uren* 

Milieubeheer algemeen 1665 1665  1084 1084 

Milieubeheer specifiek 487 2009 415 2106 

Milieuvergunningen/meldingen 2350 2350 2000 2000 

Uitvoering Wet geluidhinder 217 217 219 219 

Uitvoering Wet bodembescherming 768 768 886 886 

     

Totaal 5487 7009 4604 6295 
 
* Uren van het team Milieu inclusief de uren van de afdelingen Openbare Ruimte (afvalbeleid, Waterbeleid en GRP) en Ontwikkeling (Energiebeleid)
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9. Conclusie 
 
De wettelijke taken en de verzoeken van burgers en bedrijven hebben prioriteit gekregen en zijn 

grotendeels uitgevoerd. De uitvoering van veel wettelijke taken is een doorlopend en 
jaaroverschrijdend proces en deze taken zullen niet altijd op het eind van het jaar zijn afgerond.  

 
Uit de gegevens van het jaarverslag van 2012 blijkt, dat het aantal bestede uren lager zijn dan de 

geraamde uren in het milieuprogramma 2012. De oorzaak hiervan is dat door afwezigheid van een 

milieumedewerker een aantal taken door een extern bureau zijn uitgevoerd of doorgeschoven zijn 
naar 2013 (geluid en luchtkwaliteit). Ook zijn er in 2012 minder agrarische milieuaanvragen ingediend.  

 
Vanaf oktober 2011 is er een tijdelijk milieumedewerker werkzaam bij het Team milieu. Hij heeft de 

algemene milieuvergunningen en meldingen beoordeeld en de taken op het gebied van externe 
veiligheid uitgevoerd. 
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10. Monitoring 
 
10.1 Vergunningen en meldingen 

 

Verleende vergunningen 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Agrarisch 50 53 40 53 15 30 26 23 8 5 

Algemeen 13 11 5 14 3 0 1 4 0 3 

           

Agrarisch (ingetrokken) 5 4 5 9 6 1 4 4 3 15 

Algemeen (ingetrokken) 2 2 0 4 1 1 0 0 0 0 

 

 

Meldingen 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Agrarisch 8.19 27 18 22 17 11 8 5 10 4 14 

Algemeen 8.19 10 6 4 7 2 4 0 2 1 1 

           

Agrarisch 8.40 18 8 7 7 34 27 12 15 15 17 

Algemeen 8.40 45 59  
2 nadere 

eis 

33  
2 nadere 

eis 

22 25 8 5 8 13 38 

 
 

10.2 Bodem 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Aantal beoordeelde 

bodemonderzoeken 

37 45 65 59 54 48 61 63 62 66 

Invoer Strabis 68 57 69 65 54 40 0 89 116 17 

Verwijderingen ondergrondse tanks 3 4 4 3 5 3 6 5 5 7 

Meldingen grondverzet 9 7 14 16 16 8 12 13 31 33 

Aantal verzoeken historische 
informatie 

45 36 33 50 58 57 80 89 75 60 

Aantal meldingen mobiel puinbreken 1 2 1 3 6 5 1 3 3 5 
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10.3 Aansluitingen riolering 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Woningen 8329 8361 8607 8983 9229 9346 9371 9502 

Niet-woningen 1062 1129 1150 1235 1337 1281 1281 1193 

Agrarisch > 500 m3 100 112 122 124 142 213 218 211 

Totaal 9491 9602 9757 10342 10708 10840 10870 10906 
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10.4 Afval 
Huis aan huisinzameling (haalsysteem) 
Ingezamelde hoeveelheden in kg  

Fractie 2008 (kg) 2009 (kg) 2010 (kg) 2011 (kg) 2012 (kg) 

Huishoudelijk restafval 6649240 6679230 6569740 6645380 6638680 

GFT-afval 4399440 4343510 3993740 4181300 4058480 

Oud papier en karton 2156720 2094800 2125400 1967920 1918420 

KCA 2777000 2348300 2557000 2115000 2169000 

Wit- en bruingoed 479 stuks 303 stuks 242 stuks - 1142 stuks 

Kunststofverpakkingen   98960 115710 174750 

 

Inzameling volgens brengsysteem 
Ingezamelde hoeveelheden in kg milieustraat, kringloopbedrijf, straatvoorziening  

Fractie 2008 (kg) 2009 (kg) 2010 (kg) 2011 (kg) 2012 (kg) 

Grof huishoudelijk 
restafval 

420400 439096 452820 411895 257860 

Verbouwingsrestafval 156915 313552 297200 314644 182880 

Bont glas 570790 308750 624515 602860 606150 

KCA 23000 16240 16766 24303 19862 

Grof tuinafval 464800 221340 380523 220840 110500 

Bruikbaar huisraad 3610 1751 nvt nvt nvt 

Houtafval (A en B) 149593 190007 191110 265872 194160 

Houtafval (C) 46000 49782 47420 49480 25660 

Schoon puin 794120 62980 688213 732344 446640 

Asbesthoudend afval 17820 12680 19860 16380 16880 

Autobanden 2805 2030 2545 4255 1805 

Wit- en bruingoed 428 stuks 631 stuks 102520  92980 71860 

Metalen   30841 49080 33280 
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Afkortingenlijst 
 

AMvB   Algemene Maatregel van Bestuur 

BOOT   Besluit Opslag in Ondergrondse Tanks 
ECL   Economische kwalificatie 

FCL   Functionele kwalificatie 
FTE   Fulltime-equivalent 

GAP   Gemeentelijk Afvalstoffenbeleidsplan 

GIM   Gemeentelijke Interne Milieuzorg 
GRP   Gemeentelijk Rioleringsplan 

IPPC   Integrated Pollution Prevention and Control 
ISP   Informatie en Service Punt Milieu 

MER   Milieueffectrapport 
MEVO   Meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijssel 

MVE   Mestvarkeneenheden    

MOP    Milieu Ontmoetings Programma 
MT   Management Team 

NME   Natuur- en Milieu-educatie 
RO   Ruimtelijke Ordening 

VNG   Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

IenM   Infrastructuur en Milieu 
CAROLA  Rekenprogramma voor de berekening van externe veiligheid bij buisleidingen 

RIVM   Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
MPM4all  milieu- en managementinformatiesysteem 

Squit   bodeminformatiesysteem 
 


