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PERSBERICHT
Stichting Onder Dak ontraadt afvalstoffenheffing betalen per klepopening.
Het Bestuur van Stichting Onder Dak Gehandicaptenberaad Dronten heeft met stijgende verbazing
de discussie in de media gevolgd dat de opbouw van de tarieven voor Afvalstoffenheffing vanaf
2021 mogelijk mede bepaald zullen gaan worden per klepopening van de afvalcontainer en niet per
gewicht.
In dit verband hebben wij het College van B&W in de gemeente Dronten per brief geattendeerd op
het feit dat mensen met een beperking of chronische ziekte over het algemeen niet in staat zijn om
met hun rollator of scootmobiel de gebruikelijke plastic vuilniszak van 60 X 40 cm volledig gevuld
naar de afvalcontainer kunnen brengen om deze af te storten. Meestal gebruikt men daarvoor vaker
kleine pedaalemmerzakken en dus meer klepopeningen. Bij het betalen per klepopening betekent
dit dat niet ‘de vervuiler betaalt’ maar dat de zwaksten onder ons, ouderen en mensen met een
beperking in 2021 onevenredig meer afvalstoffenheffing gaan betalen.
Bij de ontwikkeling van de plannen voor ondergrondse containers is er destijds, zowel vanuit
Stichting Onder Dak als door raadsleden van onder andere Groen Links, meerdere malen op
gewezen dat het verstandig zou zijn om bij het plaatsen van deze containers de mogelijkheid in te
bouwen dat in een later stadium het gewicht van het ingeworpen afval gemeten zou kunnen
worden. De toenmalige projectleider vond dit overbodig, hoewel wij meermalen hebben gewezen op
de verwachting dat de politiek uiteindelijk zou gaan kiezen voor een vorm van gedifferentieerd tarief
(Diftar).
Wij waren dan ook zeer teleurgesteld toen men het inzicht niet had, dat Diftar onvermijdelijk zou zijn
in de toekomst. Ook toen hebben wij al gewezen op de problemen die zouden ontstaan voor een
deel van de inwoners als bij Diftar gekozen zou worden voor betalen per klepopening. Dat werd als
zeer onwaarschijnlijk beschouwd en wij vonden dan ook nergens gehoor voor deze waarschuwing.
Verder bevreemdt het ons dat bij de 15 mensen die nu mogen meepraten over het
afvalstoffenbeleid voor zover ons bekend Stichting Onder Dak niet is vertegenwoordigd. En dat
hierdoor mogelijk de belangen van mensen met beperkingen minder goed behartigd worden.
Denk bij beperkingen niet alleen aan mensen met ernstige handicaps of chronische ziektes, maar
ook simpelweg aan mensen op hogere leeftijd die alleen al daardoor geen volle vuilniszakken
kunnen sjouwen en wegwerpen. In het verleden werd wel gezegd, dat al die mensen ‘wel
huishoudelijke hulp zouden hebben, die dat dan kon doen’, maar dit hoort allereerst niet bij de taken
van die hulp en bovendien komt die hooguit één keer per week en in sommige gevallen slechts één
keer per twee weken. Dit is dus geen optie.
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Ook moet niet worden vergeten dat er een extra ronde gereden wordt voor mensen met veel
medisch afval. Dit gaat echter niet op voor mensen in appartementencomplexen. Die hebben geen
‘eigen’ container voor medisch afval en zij zullen dus nog eens extra geraakt worden door Diftar via
heffing per klepopening. Stomamateriaal, maar ook andere medische materialen, kunnen niet een
paar dagen in huis bewaard blijven. Dit wordt weggegooid na iedere verwisseling of in ieder geval
iedere dag. Bovengenoemde voorbeelden betekenen een onevenredig hogere aanslag op het
besteedbaar inkomen van kwetsbare mensen bij deze vorm van afvalstoffenheffing.
Om al deze redenen hebben wij B&W onlangs schriftelijk verzocht (a) om de afvalstoffenheffing per
klepopening te heroverwegen en (b) als daar niet in is voorzien Stichting Onder Dak bij het overleg
over de afvalstoffenheffing te betrekken in de hoop dat deze keer er wel wordt geluisterd.
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