Diftar in Deventer. De perverse milieu prikkel heeft gewerkt!
Maar hoe zit het met de kosten?
Je kunt veel zeggen over diftar in Deventer en het lijkt allemaal geweldig. Tenminste als je de
gemeentelijke rapportages leest en vooral de conclusie: Wij doen het als inwoners met afval
vermindering geweldig.
Dus in die zin, ja : De perverse milieu prikkel heeft gewerkt!
Zo gezegd klopt dat. Wij hebben immers al een paar jaar geleden de landelijke doelstellingen voor
2020 gehaald van het maximum aantal kilo’s per inwoner. Daar waar veel gemeentes in Nederland
nog naar toe moeten werken. Dus hiep hiep hoera voor Deventer.
De methode van afval inzamelen, genaamd diftar is jaren geleden in Deventer ingevoerd om de
inwoner milieubewust te maken. En om geen dief te worden van uw eigen portemonnee moet u wel
mee in het verplichte scheiden van uw afval.
Naast dit zogenaamde succes zijn wij wel allemaal een aantal illusies armer.
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Immers: afval verdwijnt niet.
Het zwerfafval neem steeds meer toe en op veel meer plekken.
De dienstverlening van het afval afhalen is meer dan gehalveerd.
Het ‘gratis’ storten van 1000kg is heel snel terug gebracht naar nu max 100kg.
Dat optellend betalen wij dus allemaal veel te veel voor onze afvalstoffenheffing.

Tel daarbij op dat u ook mee betaald voor de kosten van kwijtschelding van de afvalstoffenheffing.
Wij vinden dat deze kosten niet ten laste moeten gaan van alle andere huishoudens maar uit de pot
bijstand moeten worden betaald. En het gaat echt om een aanzienlijk bedrag; afgelopen jaar was dat
al €750.000 en het loopt mogelijk op naar € 1.000.000 voor 2018. Dat zou al snel een verlaging
kunnen betekenen van €25 a €30 per huishouden per jaar.
Maar diftar kan ook anders. Het inzamelen kan namelijk veel eenvoudiger middels na scheiding. U
heeft dan nog meer 1 container voor uw restafval en plastic en blik. Het apart verzamelen van plastic
blijkt namelijk erg tegen te vallen. De kwaliteit van het ingezamelde plastic is dermate slecht dat 70%
alsnog de verbrandingsoven in gaat.
Maar ook het afhalen van glas en karton thuis mag anders wat ons betreft. Verenigingen willen
dolgraag het papier weer inzamelen voor het versterken van hun clubkas. En glas kan ook prima
meegenomen worden naar glascontainers bij de verschillende supermarkten.
En de mannen van Salcon dan? Die zouden wat ons betreft prima kunnen ondersteunen bij de
achterstallige onkruidbestrijding. Dat is zeer noodzakelijk en ook echt gewenst.

