AFVAL SCHEIDEN LOONT:
Vragen en antwoorden

Wanneer verandert de afvalinzameling?
Het ophalenvan het restafval wordt per 1 januari 2018 verlaagd van ééns per twee weken tot één keer in de 4
weken. Het restafval wordt vanaf die datum nog maar eens per 4 weken opgehaald.
Wat verandert er nu allemaal per 1 januari 2018?
De inzamelfrequentie van het restafval zal omlaag gaan van één keer in de twee weken naar één keer in de vier
weken. Hierdoor kunt u de restafvalcontainer minder vaak aan de straat te zetten. Ook kunt u uw GFT-container
en/of emmer voortaan gratis aan de straat zetten.
Wat zijn de nieuwe inzameldagen voor mijn restafvalcontainer?
De inzameldagen blijven voor ieder dorp hetzelfde als nu. Hierin verandert dus niets.
Verandert de inzameling van GFT (groente-, fruit- en tuinafval) en oud papier en karton ook?
Nee, de inzameling van deze grondstoffen blijft zoals u gewend bent.
Verandert er ook iets aan de inzamelfrequentie van de GFT-container (of andere soorten afval)?
Nee, alleen het aantal keren dat het restafval wordt opgehaald verandert. De inzameling van de andere
grondstoffen, waaronder dus ook het GFT-afval blijft hetzelfde als nu.
Waarom zamelt de gemeente het restafval minder in?
Om te stimuleren dat mensen hun afval beter scheiden. Het GFT-afval wordt gratis opgehaald, het restafval
betaald en minder vaak opgehaald. Dit is beter voor het milieu en uw portemonnee. Want afval scheiden loont.
Waarom vervalt het ledigingstarief voor de GFT-container en niet voor het restafval?
Het legen van uw GFT-container is voortaan gratis. Want GFT-afval is een grondstof die we kunnen
hergebruiken voor het maken van hoogwaardige compost. Door het gratis te maken is het voor u
aantrekkelijker om GFT-afval te scheiden van het restafval.
Waarom wordt niet gewoon alles bij elkaar ingezameld en ergens centraal gescheiden?
De keuze om geen gebruik te maken van nascheiding, zoals dat heet, heeft verschillende redenen. De kwaliteit
van de ingezamelde grondstoffen neemt sterk af als alles tegelijkertijd ingezameld wordt. Zo is oud papier vaak
helemaal niet bruikbaar meer en wordt ook de kwaliteit van het plastic aanzienlijk minder. Keukenafval dat
wordt nagescheiden kan tevens vaak niet tot compost worden verwerkt vanwege vervuiling uit de rest van het
afval, bijvoorbeeld batterijen.
Wat gaat er met de afvalstoffenheffing gebeuren?
De gemeenteraad bepaalt jaarlijks vooraf de hoogte van de afvalstoffenheffing. De heffing bestaat altijd uit
verschillende onderdelen. Iedere inwoner betaalt een vastrechttarief, aangevuld met ledigingstarieven. Tot en
met 2017 was dit een ledigingstarief voor restafval en GFT. Het tarief voor GFT-afval vervalt in 2018, dit wordt
gratis. De andere ledigingtarieven blijven gehandhaafd. De hoogte van de tarieven voor het vastrecht en de
ledigingstarieven in 2018 stelt de gemeenteraad eind (december) 2017 vast. Door GFT-afval te scheiden van uw
restafval kunt u geld besparen.
Worden de restafvalcontainers vervangen?
Nee, de gemeente vervangt de containers niet.

Gaat de restafvalcontainer niet stinken als het restafval eens in de vier weken wordt ingezameld?
Vooral keukenafval (etensresten en schillen) veroorzaakt stankoverlast. Als u het GFT-afval goed scheidt van het
restafval heeft u dus veel minder last van stank. De GFT-container wordt elke 2 weken geledigd. In de periode
mei t/m oktober wordt de GFT-container wekelijks geledigd.
Passen luiers. incontinentiemateriaal, stomazakken e.d. nog wel in de restafvalcontainer als die eens in de
vier weken wordt geleegd?
Als u de grondstoffen GFT, oud papier en karton en plastic, drinkpakken en blik goed apart houdt, blijft nog
maar weinig restafval over. Als u in het bezit bent van een medisch verklaring van uw huisarts of specialist
(bijvoorbeeld bij incontinentie, dyalisemateriaal e.d.) dan kunt u dit aangeven bij de gemeente. U krijgt als u de
medische verklaring overlegt hiervoor een aparte minicontainer die gratis geledigd wordt.
Kan ik een extra container voor rest- of GFT-afval krijgen? En wat kost dat?
Het is mogelijk om gratis één extra restafvalcontainer te krijgen. Uiteraard betaalt u wel voor de ledigingen.
Ook kunt u gratis één extra GFT-container aanvragen via de Diftarinfolijn 0800-0234450 (gratis nummer). U
dient er wel rekening mee te houden dat u voor een extra container voor rest- en/of GFT-afval € 25 euro borg
moet betalen!
Kan ik een kleine restafvalcontainer (40 liter) inwisselen voor een grote (240 liter) omdat het restafval nu
minder vaak wordt ingezameld?
Ja, dat kunt u kosteloos via de Diftarinfolijn 0800=0234450 (gratis nummer) aanvragen.
Wat moet ik doen als mijn restafvalcontainer binnen de vier weken toch overvol is?
Als u uw afval goed scheidt, leert de ervaring ons dat u met de restafvalcontainer de vier weken kunt halen. Als
u de verschillende soorten afval goed scheidt, blijft er nog maar weinig restafval over. Eens in de vier weken
legen van de restafvalcontainer is dan vaak voldoende. Wist u dat plastic verpakkingen, blik en drankenkartons
wel 60% van de restafvalcontainer kunnen innemen?
Wat moet ik doen als de inzamelaar vergeet mijn afval op te halen op de inzameldag?
De inzameling gaat op de gecommuniceerde dagen vanaf 7.30 uur van start. Als u ervoor zorgt dat uw
container voor die tijd aan de weg staat zal de inzamelaar de container legen. Mocht de inzamelaar uw
container hebben vergeten te legen, dan kunt u de Diftarinfolijn op het volgende (gratis) nummer bellen: 08000234450.
Wat is het belang van afval scheiden?
Door afval goed te scheiden, kunt u geld besparen. Tevens blijven waardevolle grondstoffen behouden waarvan
weer nieuwe producten kunnen worden gemaakt. Het is belangrijk dat u thuis uw plastic/lege
pakken/drinkpakken/blik, GFT-afval, papier en glas apart houdt. Als deze waardevolle afvalstromen in het
restafval terecht komen worden ze verbrand en raken ze verloren, zonde natuurlijk, en onnodig! Als deze
grondstoffen opnieuw gebruikt worden, hoeven er bijvoorbeeld geen bossen te worden gekapt voor het maken
van nieuw papier. Daarnaast is het ook nog eens goedkoper om te recyclen, oftewel afval scheiden loont!
Waarom moet ik afval apart houden. Het komt toch allemaal weer op één hoop terecht.
Het afval dat u aanbiedt, wordt per soort afgevoerd naar recyclebedrijven. Deze bedrijven maken er nieuwe
producten van. Het is dus beter voor het milieu om het afval goed apart te houden, het is dus zeker niet zo dat
al het afval op één grote hoop terecht komt. Financieel zijn meer grondstoffen apart ook aantrekkelijk: papier,
plastic en blik leveren geld op. Het verbranden van restafval kost geld. Als het lukt om het afval apart te
verzamelen, hoeft er minder verbrand te worden en gaan de kosten voor alle inwoners omlaag.
Wat zijn de voordelen van meer afval apart?
1. We sparen daarmee grondstoffen
2. Het is goedkoper, papier levert bijvoorbeeld geld op terwijl restafval verbranden geld kost. Met het
betalen per lediging merkt u dit ook in uw portemonnee. Wie minder restafval aanbiedt, betaalt
minder.
3. Het draagt bij aan een circulaire economie Een circulaire economie staat voor een samenleving waarbij
al het afval dat wordt geproduceerd ook weer hergebruikt kan worden. In de toekomst moet alles dus
worden gerecycled.

4.

Het draagt bij aan het beperken van de CO₂- uitstoot

Ik weet niet goed welk afval in welke container moet.
Op de online afvalkalender vindt u een overzicht van welk afval in welke container moet. Daarnaast kunt u via
https://www.afvalscheidingswijzer.nl/ vinden welk afval waar in moet. Ook kunt u hiervoor de folder flyer Wat
moet waar? lezen die de gemeente uitgedeeld heeft.
Welk afval gaat dan vaak in de verkeerde container?
Men is vaak niet goed op de hoogte van de mogelijkheden van het scheiden van restafval. Zo is het heel simpel
om de berg restafval kleiner te maken door beter te scheiden. Denk bijvoorbeeld aan:
 Etensresten/bereid voedsel: geen restafval maar GFT
 Lege wc-rolletjes, kartonnen verpakkingen: geen restafval maar oud papier
 Kleding met gat, scheuren of vlekken (geen olie/verf): geen restafval maar textielcontainer
 Leren tas/schoenen: geen restafval maar textielcontainer
 Gordijnen/dekens/huishoudlinnen: geen restafval maar textielcontainer
 Kleine apparaten (mobiele telefoon, elektrische tandenborstel): geen restafval maar wit- en
bruingoedcontainer op de milieustraat
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