
Arthur Lammers — 07 mei 2019 

 

Voorzitter, 

De antwoorden van de portefeuillehouder op de vragen die gesteld zijn in het laatste politiek 
beraad over het afvalbeleid hebben ons niet kunnen overtuigen. Sterker nog, ze hebben hier 
en daar zelfs meer vragen opgeroepen en de onduidelijkheid vergroot.  
 
Zo wordt er een vergelijking gemaakt met de gemeente Losser. Hier is na de invoering van 
Diftar een merkwaardig verschijnsel opgetreden. De hoeveelheid restafval per inwoner is met 
39 kg afgenomen. Op het eerste gezicht een prima resultaat. Maar als we de totale 
hoeveelheid afval bekijken zien we dat deze met 40 kg is afgenomen. De vraag komt dan 
op: wat is er met die 40 kg per persoon gebeurd? Is men hier beter gaan scheiden of heeft 
men andere manieren gevonden om afval te laten verdwijnen? Het antwoord is duidelijk, de 
verdwenen 40 kg is immers niet terug te vinden in de overige gescheiden afvalstromen.  
Het was ons toch allemaal te doen om milieuwinst, niet kilo’s afval op papier?  
 
Dan even over de kosten voor de Bornse burger. Het raadsvoorstel geeft hier geen 
duidelijkheid over. In het voorstel wordt niet aangegeven hoe hoog het vaste tarief is  en 
slechts zeer indicatief de tarieven per lediging met een marge tot ruim 50%. Op basis 
hiervan kunnen geen kostenplaatjes voor gezinnen met verschillende samenstelling en in 
verschillende levensfases worden gemaakt. Ook voor de begroting van de gemeente Borne 
lijkt het me moeilijk rekenen met zoveel oningevulde variabelen. Ondanks de witte vlekken in 
het plan wordt aan de raad gevraagd er mee in te stemmen. Wij vinden dat onverantwoord.  
 
Borne-Nu is van mening dat Diftar afbreuk doet aan de solidariteit tussen de inwoners van 
de gemeente Borne. Waarom moet een gezin met jonge kinderen, dat al in één van de 
duurste levensfases zit, worden gestraft met een hogere rekening voor het afval dat ze kwijt 
moeten (5 luiers per dag is 1800 luiers per jaar). Bewoners van de hoogbouw gaan in 
tegenstelling tot de overige inwoners ook betalen voor het afvoeren van GFT, aangezien zij 
geen andere mogelijkheid hebben dan het bij het restafval te doen. De volgende stap na de 
invoer van Diftar is meestal het geleidelijk verlagen van de vaste bijdrage en het verhogen 
van de variabele tarieven. Dit zal het negatieve solidariteitseffect nog verder versterken.  
 
Wij zijn daarnaast bang dat het invoeren van een prijsprikkel zal leiden tot ongewenste 
bijeffecten zoals afvaldumping en vervuiling van de overige afvalstromen zoals PMD en GFT. 
De veel gebruikte kreet “de vervuiler betaalt” geldt hier dus andersom. De vervuiler betaalt 
juist niet! Naast extra kosten voor het opruimen van de rommel is er hier natuurlijk ook 
sprake van inkomstenderving. Beiden moeten vervolgens door degenen worden opgebracht 
die zich wel netjes gedragen.   
 
Ik heb nog een nieuwtje. In de praktijk is er eigenlijk al sprake van nascheiding van het 
afval. Uit navraag bij Attero, waar het ingezamelde PMD door Twence heen wordt gebracht, 
blijkt dat de gemiddelde vervuiling van het Twentse afval tussen de 30 en de 40% ligt. Dit 
wordt daar vervolgens alsnog nagescheiden. Dit verklaart ook de verrassend lage 
afkeuringspercentages in het antwoord van het college op de vragen uit de raad. Het moet 
kennelijk wel heel belabberd zijn voordat een partij PMD wordt afgekeurd. De heer Dekker 
van Attero sprak van een veredelde manier om restafval af te voeren. Op papier zijn wij die 
kilo’s wel kwijt, maar er is natuurlijk geen sprake van milieuwinst. 
 



Waarom maken we zo’n haast met het invoeren van Diftar, terwijl er nog legio maatregelen 
zijn om de hoeveelheid restafval verder terug te dringen? De Bornse samenleving wil wel 
afval scheiden. Wanneer er beter gefaciliteerd wordt zullen de resultaten ongetwijfeld nog 
verder verbeteren. Ik denk aan het optimaliseren van de inzameling van oud papier (in 
overleg met de muziekverenigingen), een betere inzameling van textiel (er kan nu alleen 
herbruikbare textiel worden ingeleverd, geen versleten textiel) en het plaatsen van GFT-
containers bij hoogbouw.  
Ondertussen kan dan verder onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheden van 
nascheiding van afval. 
 
Samenvattend, voorzitter, er zijn naar de mening van Borne-Nu te veel nadelen, 
onzekerheden en onduidelijkheden en we vinden het daarom onverantwoord nu in te 
stemmen met dit voorstel. 
 
 
Tot zover in eerste termijn 

 

 
 
Henk van den Berg — 08 mei 2019 * 
 
 
Gisteravond heeft mijn fractie, Borne-Nu, conform onze toezegging in ons 
verkiezingsprogramma, tegen de invoer van Diftar gestemd, de redenen daarvoor hebben 
we meermaals aangegeven en zijn ook terug te vinden op onze site en FB pagina. Helaas 
heeft een meerderheid van de Bornse gemeenteraad anders besloten en dat betekent dat 
Diftar zal worden ingevoerd in onze gemeente. Ik heb voorafgaande aan de stemming een 
stemverklaring afgegeven dat wij (Borne-Nu) niet blij zijn met de uitkomst van de stemming, 
maar zoals dat in een democratisch proces hoort, de fractie van Borne-Nu zich aan het 
besluit zal conformeren. Diegene die dit nu uitlegt alsof wij er uiteindelijk mee instemmen 
heeft dit dus niet goed begrepen. Ik hoop dat ik hiermee duidelijk heb gemaakt hoe  
Borne-Nu er in staat en in stond. Daar is niets aan verandert maar de meerderheid heeft 
anders beslist. En dat heet Democratie.  
 
Henk van den Berg 
 
Fractie voorzitter Borne-Nu  
 
* (Reactie overgenomen van www.borneboeit.nl) 
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