
 

 

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE EX ARTIKEL 41 RVO 

 

 

Datum: 9 mei 2019 

 

 

Aan de voorzitter van de raad. 

 

 

Onderwerp:  invoering diftar, brief gemeente dd 4 april 2019. 

 

 

Het college wordt verzocht de volgende vragen  te beantwoorden. 

 

1. Het college heeft op 4 april j.l. een brief gestuurd aan onze inwoners over de 

wijziging van de afvalinzameling in 2020. Veel inwoners hebben aangegeven 

weinig tot zelfs niets te snappen van deze brief. “ Het lijkt wel of de gemeente 

zwaar papier tekort komt omdat hier op twee A4 tjes informatie is gepropt en dan 

nog zo dat er geen touw aan vast te knopen is “ is een van de veelgehoorde 

klachten. Heeft het college deze signalen ook ontvangen? Is het college van 

mening dat bv  met deze brief en een bezoek aan de wijktafel een en ander 

voldoende is uitgelegd? Of is het college voornemens in deze nog verdere stappen 

te ondernemen dan reeds zijn gedaan?  

2. Kan het college aangeven in hoeverre (met name) bij de invoering van de nieuwe 

wijze van afvalinzameling inspraak en participatie is toegepast zoals b.v. 

aangegeven in het werkprogramma 2018-2022? Is er dus bv een klankbordgroep 

nieuw model ingesteld? Zo ja, hoe was deze samengesteld? Hoe vaak is deze tot 

nu toe bijeen geweest, wat waren de resultaten ervan en wanneer is de raad 

daarover geïnformeerd?  

3. Een belangrijke passage uit de betrokken brief is ‘dat de opening van de 

containers teruggebracht wordt van 60 liter naar 40 liter’. De standaard maat van 

de kleinste vuilniszak is 60 liter. Maar dit betekent dan toch wel dat het 

gescheiden afval, ook als het veel beter gescheiden zou zijn dan nu het geval is, 

qua hoeveelheid in twee vuilniszakken moet worden aangeboden in plaats van in 

één? In het kort betekent dit toch dat inwoners gedwongen worden twee maal 

zoveel vuilniszakken (plastic) te gebruiken om dezelfde hoeveelheid afval aan te 

kunnen bieden? Zien wij dit goed ? Graag de zienswijze van het college.  

 



 

 

4. Het beter scheiden van afval vinden wij een loffelijk streven. Wij hebben veel 

waardering voor de inzet van de gemeente hierin , laat dat duidelijk zijn .           

Maar toch: als dat betekent dat ook beter gescheiden afval , door de verkleining 

van de opening, niet meer in zakken van 60 liter kan worden aangeboden ( zie 

vraag drie) maar in twee zakken van 40 liter, dan werpt dat o.i. een geheel ander 

licht op de zaak. Het gaat hier immers, althans volgens de onderhavige brief , niet 

om de hoeveelheid restafval wat wordt aangeboden maar om het aantal keren? 

Dus als twee keer zo goed gescheiden restafval wordt aangeboden dan vermindert 

door het verkleinen van de opening het aantal keren dat het wordt aangeboden 

niet. Deelt het college deze conclusie?  

5. En als het aantal malen dat restafval wordt aangeboden ook na betere scheiding 

weinig of niet vermindert, dan betalen onze inwoners toch evenveel als voorheen 

en wellicht nog meer als ze even soms iets minder goed scheiden? Is de conclusie 

dan juist dat door het restafval beter te scheiden de enige financiële prikkel voor 

onze inwoners nog is dat ze hetzelfde blijven betalen en in het allerbeste geval 

niet nog meer? Acht het college een degelijke prikkel wel voldoende?  

6. Boze tongen beweren dat het op deze manier wijzigen van de afvalinzameling 

niets te maken met verduurzaming maar alles met het vasthouden aan of verhogen 

van inkomsten uit afvalinzameling. Deelt het college deze mening?  

7. Volgens ons wordt, gelet op het voorafgaande en gesteld dat een en ander juist is, 

door deze vorm van afvalinzameling geen duurzame ontwikkeling bevorderd en 

lijkt het ook niet de goede weg naar een circulaire economie. Is het college het 

daarmee eens? Dit lijkt immers meer op sanctiebeleid dan op stimulerend beleid? 

Graag de mening van het college hierover.  

8. Het valt volgens ons ook bepaald niet uit te sluiten dat deze wijze van 

afvalinzameling gaat leiden of nu al leidt tot meer illegale dumpingen en 

zwerfafval . Wij zien immers meer en meer zwerfafval. Dat kan toeval zijn. Is , 

om dit laatste uit te sluiten, nu sinds de invoering van de halvering van de 

afvalpas het aantal illegale dumpingen en de hoeveelheid zwerfafval toegenomen 

of afgenomen volgens het college ?  

9. Is het college bereid , bv door aanvullende maatregelen, onze inwoners meer 

financieel tegemoet te komen cq de betrokken prikkel te versterken door bv 

lagere tarieven, teruggaves, het achterwege laten van verkleining van de 

openingen, aangeboden restafval geheel meten volgens gewicht e.d. ?  

Toelichting. 

 

De brief van het college aan de inwoners van Middelburg van 4 april j.l, over de 

wijziging van de afvalinzameling in januari 2020 heeft bj de inwoners en bij ons veel 

vragen opgeroepen. Vandaar. 

.   

Piet Kraan, LPM. 

 


