
Vanaf 1 januari 2019 verandert de afvalstoffen-
heffi ng in de gemeente Ooststellingwerf.

Vanaf 1 januari 2019 geldt: 
hoe beter u af� l scheidt, 
hoe minder u betaalt.

U betaalt dan € 1,- voor de lediging van de 
Sortibak en circa € 0,20 per kilo afval dat 
erin zit. Wanneer u onder de 25 kilo rest-
afval per lediging blijft, betaalt u ongeveer 
net zoveel als in de huidige situatie. 
Voor de Biobak betaalt u slechts € 1,- per 
lediging, de Papierbak wordt gratis geleegd. 

Waarom invoering van Diftar en Diftar+? 

Vanuit de overheid moet iedere gemeente aan 
de VANG (van afval naar grondstof) doel-
stellingen voldoen. In 2020 mogen we nog 
maar 100 kilo restafval per inwoner per jaar 
hebben. In 2025 zelfs 35 kilo per inwoner! 
In 2010 hadden we nog 194,7 kilo per 
inwoner, in 2017 was dit verminderd naar 

170 kilo. We moeten nu echt in actie komen, 
want in dit tempo halen we de doelstelling van 
100 kilo per inwoner niet. Haalt een gemeente 
dit niet, dan volgen er extra kosten vanuit het 
Rijk. En dan moeten de kosten voor de afval-
inzameling weer omhoog. Dat willen we dus 
voorkomen.

Maak gebruik van het Biobakje
Het Biobakje helpt bij het scheiden van 
GFT- en organisch keukenafval. In het Bio-
bakje past 2,9 liter afval en heeft een deksel 
om geurtjes tegen te gaan. 
Nog geen Biobakje? Vraag deze gratis aan 
via onze website.

Hoe zit het met oud papier? 
Het legen van de papierbak is gratis.

Hoe zit het met textiel en glas?
Dit mag niet in de Sortibak. Textiel en glas 
kan uitstekend geschikt worden gemaakt 
voor hergebruik. Ook bij u in de buurt is 
wel een glasbak. U kunt oud textiel in een 
textielcontainer doen, meegeven in een zak 
met huis-aan-huis inzamelacties of afgeven 
bij de kringloopwinkel of milieustraat. 

Waarom geen aparte inzameling voor 
Plastic, Metaal en Drankenkartons 
(PMD)?
PMD-afval wordt nagescheiden. 
De scheidings- en bewerkingsinstallatie 
(SBI) van Omrin haalt bijna 15 kilo plastic 
per inwoner uit het restafval. In gemeenten 
waar plastic apart wordt ingezameld is dat 
gemiddeld 7 kilo. 

Daarnaast hebben we nu geen extra 
containers op straat nodig en hoeven geen 
extra inzamelroutes worden gereden. 
Dat scheelt voor iedereen weer geld. 
Hoewel soms wordt gezegd dat in een 
andere gemeente plastic gratis kan worden 
aangeleverd, betaalt iedereen in praktijk 
er toch aan mee. De kosten van afval-
inzameling worden alleen anders verrekend.

Hoe weet ik hoe zwaar mijn container is? 
Op de factuur Afvalstoffenheffi ng gaan 
we aangeven hoeveel kilo afval er in de 
Sortibak zat en op welke datum. 
U kunt vanaf december de gratis Omrin 
Afvalapp downloaden. In deze app kunt 
u direct het aantal aangeboden kilo’s van 
uw Sortibak bekijken. Hiervoor ontvangt u 
inloggegevens van Omrin. 

Welk afval moet ik scheiden? 
Om het te kunnen hergebruiken, moeten 
we papier, glas, textiel en groente-, fruit- en 
tuinafval scheiden. De scheidingsinstallatie 
van Omrin haalt plastic, metaal en drank-
kartons uit het afval. U heeft zo geen extra 
container nodig voor plastic, metaal en 
drankkartons.

Hoe zit het met groente-, fruit- en tuin-
afval (GFT)? 
Het legen van de Biobak kost € 1,- per keer. 
Van GFT- en organisch keukenafval wordt 
compost gemaakt. Gemiddeld 30% van 
het afval uit de Sortibak bestaat nu nog uit 
GFT-afval. 

Papierbak  Gratis lediging

Biobak  € 1,- per lediging*

Sortibak  € 1,- ledigingtarief 
  en circa € 0,20 per  
  kilo restafval*

*  Moet in december 2018 nog 
 offi cieel vastgesteld worden 
 door de gemeenteraad

Voor nog veel meer informatie & tips 
kijkt u op 

www.ooststellingwerf.nl/afval
Download ook de Omrin Afval-app!

Hierin vindt u ook wanneer uw afval 
opgehaald wordt én vanaf december 2018  
  het aantal door u   
  aangeboden kilo’s. 

  Wilt u de afvalwijzer? 
                        Haal de folder op het 
                        gemeentehuis.
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