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Persinformatie 

Twaalf Nederlandse gemeenten en de stad Münster op weg naar een 
grensoverschrijdend afvalverwerkingsnetwerk 
 
Publiekrechtelijke overeenkomst bezegelt de samenwerking / 
contractondertekening in het “Nederlands Huis”  
 
Met een publiekrechtelijke overeenkomst voor de samenwerking op het 
gebied van afvalbeheer beginnen twaalf Nederlandse gemeenten en de stad 
Münster een nieuw hoofdstuk in de Nederlands-Duitse samenwerking op 
regionaal niveau. In een eerste stap verwerken de gemeenten in de Twence 
Holding B.V. in Hengelo jaarlijks 45.000 ton sorteerafval van de 
restafvalverwerkingsinstallatie in Münster. In ruil daarvoor verwerken de 
stedelijke afvalbeheerbedrijven Münster (AWM) jaarlijks 5.000 ton organisch 
en groen afval van Twence. Het doel is om een afvalverwerkingsnetwerk op 
te zetten. De Nederlandse partners (elf gemeenten uit de regio Twente, één 
uit de Achterhoek) zijn als vennoten bij Twence Holding B.V. betrokken; het 
perspectief is, dat Münster ook een vennoot zal worden. 
 
Voor de ondertekening van de samenwerking hebben de partners gekozen 
voor een plek, die als geen ander een symbool is voor de Duits-Nederlandse 
samenwerking: het “Nederlands Huis” in het Krameramtshaus, dat in de 
onderhandelingen over de Vrede van Westfalen het adres was van de 
Nederlandse gezant en nu het Centrum voor Nederland-studies herbergt. In 
de historische kamer met open haard bezegelden burgemeesters en 
wethouders van de Nederlandse gemeenten, waaronder Enschedees 
Burgemeester Onno van Veldhuizen en Münsters burgemeester Markus 
Lewe het contract (op donderdag 13 december 2018). 
 
Afvalverwerking is in Nederland en Duitsland een overheidstaak van de 
gemeenten. In de overeenkomst verplichten de gemeenten zich ertoe om 
openbare taken voor de betreffende partner op dit gebied uit te voeren. De 
afvalconcepten van de vennoten zijn vergelijkbaar, de gebruikte technologie 
is complementair. 
 
Twence B.V. produceert in Hengelo door de thermische recycling van 
sorteer-restafval energie voor de regionale industrie, evenals elektriciteit en 
warmte voor duizenden huishoudens. Het sorteerafval wordt elke werkdag in 
wel tot tien transporten (elk ongeveer 20 ton) van Münster naar Hengelo, 80 
kilometer verderop, afgeleverd. Op de terugweg brengen de vrachtwagens 
organisch en groen afval naar de AWM-installatie in Münster. In het verleden 
werd sorteerafval van Münster in Noordrijn-Westfalen verwerkt in installaties, 
die zich op meer dan 80 kilometer afstand bevinden. 
 
De samenwerking levert direct voordelen op voor economie en ecologie. Het 
creëert op lange termijn zekerheid in de afvalverwerking en heeft een gunstig 
effect op de ontwikkeling van afvalheffingen voor 850.000 mensen aan beide 
kanten van de grens. Het is een regionale bouwsteen voor een sterk Europa 
– helemaal in de geest van de Euregio, die zich inzet voor 
grensoverschrijdende samenwerking en structuren aan de Duits-
Nederlandse grens. Ook de Benelux-strategie van NRW ondersteunt 
dergelijke regionale samenwerking tussen Noordrijn-Westfalen en de 
Benelux-landen. 



 
Deze gemeenten hebben de overeenkomst getekend: Berkelland, Borne, 
Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, 
Losser, Münster, Tubbergen, Twenterand, Wierden. 
 
Teksten en foto's op internet: www.muenster.de/stadt/presseservice 
 


