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Geachte voorzitter,  leden van het college en leden van raad. 

Mijn naam is Hakim Tampoebolon ik spreek hier als voorzitter van de dorpsraad 

Dinteloord en Prinsenland. 

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om in te spreken over agendapunt 7, 
het afvalstoffenbeleidsplan. 
 
Tijdens de beeldvormende vergadering over het afvalstoffenbeleidsplan op 3 
september 2015 heb ik een aantal opmerkingen gemaakt die ik voor een deel hier zal 
herhalen. 
 
Het college kiest voor scenario 3, het omgekeerd inzamelen zonder tarief op restafval. 
Ik ben geen voorstander van dit scenario en wel om de volgende redenen: 
 

- De verschillen met scenario 2 zijn klein. In beide scenario’s wordt een 
substantiële reductie van het restafval gerealiseerd terwijl de verschillen in de 
afvalstoffenheffing gering zijn. Bij scenario 3 is de afvalstoffenheffing zelf hoger 
dan bij scenario 2. Maar scenario 3 heeft volgens mij een groot aantal nadelen. 

- De invoering van DIFTAR zoals in scenario 2 betekent een flinke financiële 
prikkel voor de inwoners om minder afval aan te bieden. Wie meer afval 
aanbiedt via de restafval container en via de ondergrondse containers betaalt 
meer, wie minder aanbiedt minder. In scenario 3 wordt ervan uit gegaan dat de 
inwoners minder restafval zullen aanbieden omdat de dienstverlening minder 
is. Men moet immers zelf het restafval wegbrengen. Een financiële prikkel 
ontbreekt echter, dus het is maar de vraag om zich gemotiveerd zullen voelen 
om meer te scheiden. 

- Ik denk dat er veel burgers zijn die best bereid zijn de extra kosten te dragen 
die het ophalen van restafval aan huis met zich meebrengt zoals in scenario 2.  

- Voor bepaalde groepen inwoners zoals ouderen, invaliden en langdurig zieken 
kan het wegbrengen van restafval naar een ondergrondse container zoals in 
scenario 3 onmogelijk dan wel zeer moeilijk en belastend zijn. Niet iedereen 
heeft familie, goede buren of een mantelzorger en de zorgverleners hebben al 
helemaal geen tijd om dit soort klusjes erbij te doen. 

- Er wordt in scenario 3 gesteld dat men uitgaat van 1 ondergrondse 
verzamelcontainer per 130 huishoudens. Dat zal in bepaalde wijken tot grote 
loopafstanden leiden. Bijvoorbeeld in wijken met veel vrijstaande woningen op 
grote percelen. Als voorbeeld noem ik de Prinsenwijk in Dinteloord waar dan 
slechts 1 container zou komen. 

- Wederom scenario 3: het bewaren van bepaalde soorten afval zoals niet 
recycleerbare kattenbakkorrels en luiers (baby en incontinentie) is niet alleen 
onhygiënisch maar ook niet bepaald prettig. Men is dan min of meer verplicht 
dagelijks een gang naar de verzamelcontainer te maken. Voor veel zal dit een 
belasting dan wel onmogelijk zijn, b.v. vanwege werkomstandigheden. 

- De gemeente Steenbergen heeft een groot buitenbied met veel inwoners. Die 
worden verplicht hun restafval 4 weken te bewaren, omdat de container maar 



eens in de 4 weken geleegd wordt zoals voorgesteld in scenario 3.  Ook dat is 
niet bepaald hygiënisch. 

- Voorgesteld wordt in scenario 3 om het plastic verpakkingsafval en de 
drankenkartons op te halen met een grote 240 liter container en deze 
tweewekelijks te legen. Met name de kleinbehuisde inwoners zijn blij dat ze door 
de invoering van de 120 liter container minder ruimteproblemen hebben. Het 
terugdraaien van de klok zal beslist niet gewaardeerd worden.    

- Ik vraag me daarnaast af of de container in de praktijk wel genoeg zal blijken te 
zijn. Het afval van plastic verpakkingen en drankkartons is zeer volumineus en 
slecht samen te persen. Wegbrengen naar verzamelcontainers dan wel ophalen 
in plastic zakken is volgens mij een betere optie. 

- Er zou vanuit de landelijke politiek meer druk op de producenten en detailhandel 
moeten komen om het gebruik van plastic verpakkingsmateriaal te 
verminderen. Er is al een begin gemaakt door het gebruik van de plastic tasjes 
te ontmoedigen, maar veel producten worden nog in onnodig veel plastic 
verpakt.    

- In de notitie ‘Mogelijke scenario’s beleidsplan 2016-2020’(bijlage 1 bij het 
raadsvoorstel)  staat dat scenario’s 1 en 2 pas na 1 jaar na het beslismoment 
kunnen worden uitgevoerd. Voor scenario 3 geldt dat dit pas na 2 jaar het geval 
is. De gepresenteerde grafieken zijn daarom ook niet juist. Zelfs als nu beslist 
wordt is het niet mogelijk in 2017 als resultaat te behalen met scenario 3. 

- In het document ‘Afvalstoffenheffing-bandbreedtes aangepast (bijlage 4 bij het 
raadsbesluit) wordt bij scenario 2 wel aangeven wat de totale kosten zijn en de 
uitsplitsing daarvan in vaste en variabele kosten is, maar bij scenario 3 niet. 
Overigens blijkt uit de berekeningen dat de verschillen in afvalstoffenheffing 
gering zijn.   

- Als er toch besloten wordt voor scenario 3 pleit ik ervoor om eerst een proef te 
doen in een aantal wijken. Uiteraard met een nulmeting vooraf. Na de proef kan 
dan geëvalueerd worden of doorgaan zin heeft of dat er aanpassingen gedaan 
moeten worden.  

- Tot slot vind ik het van belang dat over dit onderwerp uitgebreid en open 
gecommuniceerd wordt met de inwoners en dat zij ook de gelegenheid krijgen 
hun mening te ventileren en daar ook rekening mee gehouden wordt. 
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