
'Pakkans voor afval
dumpen heel groot'
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HOEKSCHE WAARD l De Hoeksche Waard is het eer-
ste gebied in de regio Rotterdam, waar inwoners per
keer moeten betalen voor het legen van hun grijze
restafvalbak. Het komt de regionale afvalstoffen-
dienst RAD op bakken vol kritiek te staan. Direc-
teur René Huisman laat het van zich afglijden.
'Mensen weten vaak helemaal niet, waar ze over
praten.'

FOLKERT VAN DER KROL

De storm die opstak sinds alle
huishoudens in de Hoeksche
Waard vorige week zaterdag een
folder in de bus kregen over een
nieuw afval systeem, is nog steeds
niet geluwd. Op onder meer sociale
media gaat de discussie onvermin-
derd verder. Huishoudens betalen
vanaf volgend jaar een basistarief
van 104 euro voor de afvalinzame-
ling. Daar bovenop komt een be-
drag van 6 euro per keer dat de
vuilniswagen de grote container
leegt. Voor de kleinere variant
wordt 4 euro gerekend. Een simpel
rekensommetje leert dat huishou-
dens die elke twee weken hun
grote grijze container aan de weg
blijven zetten, fors duurder uit zijn
dan de 180 euro die ze nu betalen.
René Huisman vindt dat niet meer
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geïnformeerd?
„Het heeft al enkele malen in de
krant gestaan en het is besproken
met de gemeenteraden. Normaal
stellen we de tarieven in november
of december vast, nu al in mei,
zodat we de burgers in september
konden informeren. We hebben
vierhonderd reacties ontvangen. Er
zijn ook mensen die denken: 'ein-
delijk'. Het is toch logisch dat men-
sen die goed hun afval scheiden,
minder betalen dan iemand die
alles in de grijze container gooit?
Vanaf volgend jaar loont het om
het goed te doen. Voor minima be-
staat een kwijtscheJdings re geling
en mensen met medisch afval krij-
gen reductie op hun tarief."

Wat is de noodzaak van dit
nieuwe systeem?
„Als we niets doen, krijgen huis-
houdens pas echt te maken met
tariefstijgingen. Per ton restafval
die we laten verbranden, heeft het
rijk een belastingtarief van 13 euro
ingevoerd. Dat hebben we nu nog
uit onze reserves betaald, maar ik
verwacht dat dat bedrag verder-
gaat stijgen. Daarnaast hebben we
in 2020 weer een nieuwe aanbeste-
ding. Als we niets doen, moeten we
straks meer dan 200 euro per huis-
houden rekenen. Los daarvan is
afval scheiden natuurlijk belang-
rijk voor het milieu."

Ook voor het afval in de
gezamenlijke afvalcocons moet
worden betaald.
„Alle cocons worden ondergronds.
Er komt een pasjessysteem om de
zakken erin te gooien. Per zak rest-
afval van 60 liter betaalt een huis-
houden l euro. Dat bedrag ligt
onder het gemiddelde van andere
gemeenten die een soortgelijk sys-
teem gebruiken."

Een flink aantal burgers voelt
zich overvallen. Hebt u de
mensen wel
voldoende /

Er is een facebooksite tegen het
nieuwe afvalsysteem opgericht.
Daarop wordt f link geklaagd.
„Als mensen roepen dat ze de afge-
lopen jaren al steeds meer hebben
moeten betalen voor hun afval is
dat feitelijk gewoon onjuist
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bied van milieu scoren we echter
enorm slecht. Van de 230 kilo rest-
afval die mensen aanbieden is 175
kilo te scheiden. De inwoners heb-
ben een prikkel nodig om hun
afval te scheiden en dat bereik je
door mensen in hun portemonnee
te raken. Ons basistarief is laag en
de 4 euro die we per lediging van
de kleinere container vragen, ligt
ook onder het gemiddelde."

Op Facebook wordt zelfs opge-
roepen om het afval bij u voor de
deur te dumpen. Wat doet dat
met u?
„Ik lig er niet wakker van, laat het
van me afglijden. Wat moet ik
ermee? Mensen weten vaak hele-
maal niet waar ze het over hebben.
Als inwoners me bellen, wil ik ze
gerust alles uitleggen. Maar goed,
in zekere zin is de ophef ook posi-
tief.
Men-
sen

'We denken na
over ondergrondse
containers
voor restafval
in alle wijken'
-René Huisman

praten erover. Het afval scheiden
gaat leven."

Zijn grote gezinnen met kinderen
in de luiers de dupe?
„Ik heb zelf vier kinderen, van wie
twee pubers, maar ook één die nog
in de luiers zit. Per lediging is de
restafvalcontainer voor de helft ge-
vuld. Naast de luiers gaat er nog
wat sanitair afval in en dat is het
wel zo'n beetje."

Hoe wil de RAD voorkomen dat
mensen hun afval op straat of
in de polder dumpen?
„We hebben nu één boa (bui-
tengewoon opsporingsambte-
naar, red.). Daar komt er vol-
gend jaar minimaal één bij. De

Hoeksche Waard is een heel
schoon gebied, blijkt uit een

nulmeting die we
hebben laten

-uitvoe-
: ".: -_ ren."

Twee boa's, is dat niet veel te
weinig?
„Ik denk van niet en als het nodig
is, huren we meer boa's in. Zij zijn
zeer bedreven in het achterhalen
van wie gedumpt afval is. De pak-
kans is heel groot. Wie wordt be-
trapt op het dumpen van huisafval
krijgt een boete van bijna 100 euro.
Maar ik denk dat niemand zit te
wachten op vervuiling van zijn
leefomgeving. Wie gaat er nou 's
nachts de polder inrijden om afval
te dumpen, zeker als je weet dat de
pakkans groot is. Ik denk dat
Hoeksche Waarders zich volwassen
gedragen."

Mensen worden nu wel min of
meer verplicht drie containers in
de tuin te hebben en ook de
PMD-zakken voor plastic en
drankenkarton stapelen zich
op...
„We denken erover na om in de
toekomst in alle wijken onder-
grondse containers voor het rest-
afval te installeren. De grijze con-
tainer kan dan voor het PMD-afval
worden gebruikt. Maar het duurt
nog wel even voordat de burgers,
de politiek en de RAD daaraan toe
zijn."

Kunt u garanderen dat de tarie-
ven de komende jaren niet zullen
stijgen?
„Nee, dat kan ik niet. Maar onze
tarieven liggen nu 40 procent lager
dan 5 jaar geleden, Dat zegt denk
ik ook wel wat."

Wanneer bent u tevreden?
„Als de tarieven van huishoudens
gemiddeld gelijk blijven en de hoe-
veelheid restafval sterk vermindert.
Ik ben ervan overtuigd dat we deze
doelen halen. We hebben dit twee
jaar voorbereid en geleerd van de

fouten bij gemeenten elders in
het land. We zijn er zeker niet
blind ingevlogen."

RAD-directeur
René Huisman vindt
het nieuwe systeem
voor afvalinzame-

ling niet alleen
nodig omdat
anders de tarie-
ven stijgen. 'Op
het gebied van
milieu scoren
we enorm
slecht.' FOTO
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