Van: Robert Oud <robertoud123@gmail.com>
Verzonden: vrijdag 4 december 2020 10:32
Aan: Griffie Het Hogeland <Griffie@hethogeland.nl>
CC: Robert Oud <robertoud123@gmail.com>
Onderwerp: Tarieven Diftar

Geachte heer/mevrouw,
Mijn naam is Robert Oud, woonachtig in Bedum met mijn vrouw en 2 kinderen. Hierbij wil ik
graag mijn zorgen uiten over de nieuwe tarieven die openbaar zijn gemaakt door de gemeente
Het Hogeland.
In de informatiekrant, die verspreid is onder alle bewoners van Het Hogeland, staan de
nieuwe tarieven vermeld, zoals deze voor de nieuwe Diftar regeling zouden gaan gelden.
Deze nieuwe tarieven zijn echter een dermate verhoging van de huidige kosten, dat ik me
ernstig afvraag of hier geen fouten in zijn gemaakt.
Een rekenvoorbeeld (ik heb de prijzen voor het gemak even afgerond):
In de krant staat dat de gemiddelde bewoner momenteel 200 kilo per jaar aan afval
produceert. Voor mijn gezin betekent dat 800 kilo. Onze kosten in 2020 waren
ongeveer 225 euro.
In 2021 worden de vaste lasten van Diftar 170 euro. Betekent dat er 55 euro aan
'kilokosten' overblijft voor ons afval in 2021. Er vanuit gaande dat we in ieder geval 1x
per maand de container bij de weg moeten zetten, gaat hier al (12*2= ) 24 euro vanaf
voor het legen. Blijft er 31 euro over voor de daadwerkelijke kilo's. Dit bedrag
gedeeld door 26 cent komt neer op ongeveer 120 kilo afval op jaarbasis voor het
hele gezin.... Dus van 800 kilo naar 120 kilo. Ik weet dat het afvalvolume best een
beetje minder kan, door goed te scheiden, maar deze stap is veel te groot. Het doel
is om in 2025 op 30 kilo per persoon per jaar te zitten. Echter gaan we dus vanaf
volgend jaar al de tarieven voor deze doelstelling betalen. Het lijkt erop dat er niet
gefaseerd wordt toegewerkt naar 30 kilo per persoon per jaar, maar dat dit in 2021
direct van iedere bewoner wordt verwacht maximaal 30 kilo te behalen. Zoniet, dan
kom je boven de huidige kosten uit. Naar mijn mening zijn de vaste kosten veel te
hoog. Als je inwoners wilt stimuleren om minder afval te gaan produceren, moet je
ervoor zorgen dat ze juist invloed hebben op de variabele kosten en dat bewoners
hierop ook hun eigen 'winst' kunnen behalen. Nu is dat onmogelijk doordat de vaste
lasten al zo hoog zijn.
Situatie geldt niet alleen voor Bedum
In Bedum gaan we van een jaarlijks vast tarief naar Diftar tarieven. Zoals hierboven
beschreven zal dat voor de bewoners een veel grotere kostenpost gaan worden dan
het was. Maar dat geldt ook voor de bewoners van bijvoorbeeld Winsum. Op jullie
site staan voor Winsum de volgende tarieven vermeld voor 2020.

Voor Winsum zal dus gelden dat de vaste lasten met 50 (!!!!!) euro zullen stijgen. Ook de
kiloprijs stijgt voor de inwoners van Winsum met 6 cent en de kosten per leging met 1 euro.
Dat de kosten van het GFT afval van 4 cent per kilo wegvallen, valt hierbij in het niet.
De 50 euro verhoging staat volgens de tarieven van 2020 gelijk aan 250 kilo afval. Het is
daarom voor mij niet verwonderlijk dat de inwoners van bijvoorbeeld Winsum tot nu toe
tevreden waren over Diftar + de tarieven. Hun regeling was simpelweg goed.
De bewoner zal niet duurder uit zijn.....
In de krant beweert wethouder De Vries: "We zijn ervan overtuigd dat inwoners niet
meer, maar juist minder gaan betalen.”. Dit is onmogelijk gezien bovenstaande, zeker
voor huishoudens met meerdere personen. Simpel rekenwerk bewijst het tegendeel.
Overigens vind ik de tegenargumenten van de heer De Vries op alle stellingen weinig
overtuigend. Hij onderbouwt zijn antwoorden niet met feiten en niet met cijfers. Dat er
bijeenkomsten, inloopsessies en enquêtes zijn geweest, geloof ik van harte. Maar ik
denk niet dat deze tarieven toen ook al op tafel hebben gelegen. Ik ben ook een
voorstander van Diftar en het scheiden van afval, maar niet tegen deze tarieven.
Zorgen. Hoop gevestigd op de raad
Mijn zorgen zijn tweeledig. Ten eerste ben ik er heel bang voor dat inwoners zich te
laat bewust zullen worden van deze prijsverhogingen, namelijk pas als de rekening
op de mat komt te liggen. Hierdoor zullen de klachten en onvrede pas duidelijk
worden als het kwaad al geschied is. Ten tweede ben ik er bang voor dat veel
bewoners vervolgens voor een andere manier van afvalverwerking zullen kiezen,
namelijk dumpen.... Op social media lees ik dat dit in andere gemeenten ook al
gebeurt. Misschien nu nog niet in grote hoeveelheden zoals meneer De Vries
aangeeft, maar dat komt omdat de tarieven van 2020 redelijk tot goed zijn. Met de
nieuwe tarieven zal afvaldumping zeker toenemen.
Ik lees in het krantje dat de tarieven op 9 december nog door de raad moeten
worden goedgekeurd. Ik hoop daarom dat mijn 'pleidooi' hierin kan worden
meegenomen. Ik kan me namelijk niets anders voorstellen, dan dat er fouten zijn
gemaakt in de berekeningen van de nieuwe tarieven. Nogmaals, deze zijn niet reëel.
Alvast dank voor uw aandacht, moeite en reactie.
Met vriendelijke groet,
Robert Oud

