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Misschien was het je niet opgevallen (of je woont in een
gemeente met lakse regelgeving), maar vruuger had je 1 grote
grijze container voor alles. Tegenwoordig heb je (in sommige
gemeentes tot 4) meerdere kleinere containers voor
verschillende type afval. Papier, plastic, GFT en rest.
Herbruikbaar afval zoals textiel, glas, klein chemisch en
elektronica moet jezelf wegbrengen en mag je onder geen
enkele voorwaarden bij rest gooien.
Wat ik wil zeggen, vruuger had 1 container van 240L voor alles
en wat jij misschien niet door had is dat jij betaalt voor die volle
240L, ook al gebruikte jij het niet. Nou is dat bij zo'n container
niet echt een probleem want er zit een maximum aan verbonden,
je kan maximaal 240L plus een beetje als de deksel ietjes
openblijft erin kwijt. Dus als iedereen in de gemeente maximaal
240L plus een beetje kan aanbieden is er verder geen probleem
want er is een maximum en de speling qua prijs is bijna nihil.
Nou is het gebruik van een container niet altijd mogelijk, zoals bij
een flatgebouw, dus maken ze daar gebruik van ondergrondse
containers. Daar begint het probleem, nou kan het dus gebeuren
1 van 3

26-07-17 08:01

Arnhem stopt met pas voor afvalcontainer na kritiek op bescherming v...

about:reader?url=https://tweakers.net/nieuws/127581/arnhem-stopt-me...

dat in theorie 1 persoon die hele container vol gooit en iedereen
betaalt ervoor. Nou was dat vruuger niet zo'n probleem want de
kosten waren toch bijna niks dus jah, waarom zou er een punt
van maken.
Tegenwoordig ligt er een grote nadruk op recycling waardoor de
belasting op restafval veel hoger is. Je gaat maar recyclen of we
doen het voor je en dan betaal je ervoor, is de boodschap. Nou is
dat mooi en perfect, maar dat werkt niet zo goed als mensen
toegang hebben tot container waar ze zelf maar een fractie van
hoeven te betalen.
Nou is het zo dat de mens een gemaksdier is, dat wil zeggen dat
de mens gewoon te lui is om iets te doen uit eigen beweging als
je gemakkelijk en zonder erbij na te denken ook iets anders kan
doen. Zoals, je kan de binnenstad wel verklaren tot milieuzone,
maar zolang je het niet onaantrekkelijk maakt om die zone in te
rijden zullen mensen dat gewoon blijven doen. Je kan wel tegen
mensen zeggen dat ze niet teveel weg moeten gooien maar
zolang daar niks tegenover staat blijven mensen dat doen. Dus
wat je wil is dat mensen het individueel voelen als ze teveel
weggooien.
Er zijn meerdere oplossingen voor dit probleem welke soms wel
en soms niet praktisch zijn. Zo heb ik begrepen dat in sommige
gemeentes de container maar een x aantal keren per tijdspan
open gaan (dit gekoppeld met het feit dat je maar een beperkte
hoeveelheid in de klep kan doen), soms lijdt dit er toe dat
mensen gewoon afval achterlaten. Sommige gemeentes werken
met containers die alleen speciale zakken accepteren, als je
meer nodig hebt kan je ze bijkopen tegen een forse prijs (iets van
6 euro per zak dacht ik).
Maar goed, wat je eigenlijk wil en wat het makkelijkste is voor
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iedereen is dat er per huishouden wordt bijgehouden hoeveel dat
huis weggooit en aan de hand daarvan een rekening thuis krijgt.
Dat jij vruuger zomaar je rolcontainer weg kon zetten en daar
(ongeacht of hij nou leeg of vol was) de rekening voor kreeg, dat
is weer een ander verhaal.
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