
Hoe zit dat nu precies met die nieuwe manier van vuilnis ophalen? 
We gaan nogmaals met de verantwoordelijk wethouder in gesprek. 

Vorige week kreeg iedereen een krant van de gemeente Loppersum in de bus waarin het nieuwe 

inzamelen van vuilnis nogmaals werd uitgelegd. De gemeente zet groot in op de voorlichting. Ben je 

tevreden? 

Ja! Mooie krant (foto's en lay-out) met veel informatie die bij kan dragen aan een beter bewustzijn en 

beter scheiden van afval. 

Kun je nogmaals kort uitleggen waarom de gemeente Loppersum voor dit systeem gekozen heeft? 

De landelijke doelstelling is om te komen tot 100 kg restafval per persoon per jaar. In overleg met de raad, 

commissie, platform duurzaam Loppersum en inwoners zijn we tot een middel gekomen om dat doel te 

halen. Een gedifferentieerd afvaltarief. De gedachte hierachter is dat de vervuiler betaalt. Dit heeft al in 

veel gemeenten in Nederland geleid tot een betere afvalscheiding en dus minder (te verbranden) 

restafval. Het gaat om het doel niet om het middel. 

In veel gemeentes wordt het plastic en blik ook apart ingezameld. Waarom doet Loppersum dit niet? 

Wij scheiden p,m,d (plastic, metaal en drankenkartons) na. In Oudehaske bij vuilverwerkingsbedrijf Omrin 

wordt dit door een sorteerinstallatie uit ons restafval gehaald. Dit heeft een hogere opbrengst per 

huishouden dan wanneer men het thuis gaat scheiden. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Ook zijn de 

verwerkingskosten vele malen lager en hebben inwoners thuis niet een hele "milieustraat" met allemaal 

verschillende bakken. 

     

Via social media wordt er flink gediscussieerd over deze nieuwe manier van inzamelen en de extra 

kosten die dit met zich mee gaat brengen. Op facebook lazen we de onderstaande berekening: 

Vast tarief € 137,50 

26 ledigingen € 35,10 

5 vuilniszakken 10 kg € 286 

Totaal voor 2018 € 458,10/jaar, in 2017 € 269! 

Denk dat dit voor een gezin met 4-5 personen reëel is, het is duidelijk dat de vervuiler moet betalen. 

Vrees echter dat veel mensen niet doorhebben dat ze straks jaarlijks een kleine € 200 meer gaan betalen. 

(bron; facebook) 

Kun je deze berekening weerleggen of heeft deze schrijver gelijk? 

Als je deze kilo's inlevert met deze frequentie dan is het een kwestie van kilo x tarief en aantal ledigingen 

x tarief. Het antwoord is dan ja. Waar het mis gaat is dat men dus niet uitgaat van een ander aanbod 

(minder of minder vaak) van afval. Uit een sorteeranalyse van vorig jaar bleek bijvoorbeeld dat van de 



inhoud van de grijze bak nog 28% bestaat uit GFT. Daarom ook de uitgifte van de keukenafvalemmertjes. 

Ook overige afvalsoorten als glas, textiel en papier zitten nog teveel in de grijze bak. Dit is zonde! 

Er wordt ook gesproken over sloten die je op je container kunt plaatsen zodat je buurman niets in je 

container kan gooien. We hoorden dat de gemeente Loppersum deze sloten verkoopt. Hoe zit dit nu 

precies en denk je dat dit nodig is? 

Tegen een bedrag aan borg (70 Euro) kun je zo'n kantelslot op de bak gemonteerd krijgen. Deze gaat 

vanzelf van het slot als de bak boven de vuilnisauto gekanteld wordt. In andere diftar gemeenten blijkt dit 

slot in de praktijk niet nodig. Moet je voorstellen dat je buurman een paar keer wat in je bak doet. Dan ga 

je toch even in gesprek. Mensen moeten zelf de keuze maken, maar wij schatten nadrukkelijk in dat het 

niet nodig is. 

Zijn jullie niet bang dat er meer afval in het bos wordt gedumpt en wordt hier extra op gecontroleerd? 

Het verbaast me eerlijk gezegd hoeveel dat nu al gebeurt. Kijk maar eens in en rond de prullenbak bij het 

bankje in het bos bij de Bosrand. Ik vind dat onvoorstelbaar. Het is wel goed om te zien dat het nu ook al 

gebeurt. Blijkbaar staat dit onwenselijke gedrag los van de invoering van diftar. Dit geldt natuurlijk ook 

voor het dumpen van complete bankstellen. Die passen ook niet echt in de grijze bak. De 

buitendienstmedewerkers zorgen voor het opruimen van zwerfafval. 

Afgelopen zomer kon iedereen een gratis pedaalemmertje halen om op het aanrecht te plaatsen. Hier 

kon je alles in doen wat in de groene container mag. Er zijn toch nog veel mensen die dit emmertje niet 

gehaald hebben ondanks alle campagne die er toen voor gemaakt is. Is het nog mogelijk om aan zo’n 

emmertje te komen en als dat zo is hoe moet dat dan? 

Officieel is dit niet meer mogelijk. We hebben meer dan 1400 bakjes weggegeven. Dat betekent dat bijna 

een derde van onze huishoudens inmiddels een biobakje op het aanrecht heeft staan Een aantal mensen 

heeft nog contact gehad met de gemeente en had een goede reden waarom het niet gelukt is er toen een 

te halen. Dan breng ik zo'n bakje graag nog even langs. Het gaat er immers om dat het afval zo goed 

mogelijk gescheiden wordt en dat al het GFT afval in de groene container komt. 

Hoe is de vuilnis inzameling in Appingedam en Delfzijl geregeld? Over een paar jaar (naar verwachting 

toch januari 2021) vormen we één gemeente. Wat ga je doen als ze het daar niet zien zitten om het zo 

te doen? 

Ik ga er vanuit dat men in Delfzijl en Appingedam ook iets moet bedenken om tot de landelijke 

doelstelling te komen. We hebben straks een goed voorbeeld van hoe het kan. Wij hebben dan alle 

eventuele problemen en vragen opgelost. 

Denk je dat de meeste inwoners van Loppersum nu wel weten wat er gaat gebeuren of gaan jullie nog 

iets doen aan voorlichting? 

Iedereen heeft het nu kunnen lezen. Of het ook echt is gelezen is altijd de vraag dus we blijven de 

boodschap herhalen, communiceren en eventueel coachen. 

Zie je 2018 qua afvalinzameling met vertrouwen tegemoet? 

Zeker! 

Wil je verder nog iets zeggen tegen de lezers van Middelstum-info? 

Dank voor het lezen van dit verhaal. Afval leeft! Goed om te zien. Als we nu ook allemaal ons beste 

beentje voor zetten dan kunnen we mooie resultaten halen. Voor de eigen portemonnee, maar vooral 

voor het milieu! 

Groet B Schollema 

Bedankt voor dit gesprek en veel succes met dit nieuwe plan. 

Bron: Team Middelstum-info (25 november 2017)  Archief 

 


