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Voorzitter, in de weken die achter ons liggen hebben we nog eens na kunnen 
denken over het afval in Hoogeveen. Zo rond de jaarwisseling en de tijd van 
goede voornemens gaat het wel vaker over afval, of eigenlijk meer over 
afvallen. Een van de wijsheden die in dit verband regelmatig weer naar voren 
komt is 'Wat er niet aan komt, hoeft er ook niet af".  
 
Voorzitter, Soms zie ik een vuilnisauto rijden met de slogan 'Afval bestaat niet'. 
Als er geen mensen zouden bestaan, zou dat de waarheid zijn. De natuur kent 
geen afval, alles wordt hergebruikt of opgeruimd. Een soort van ideale wereld. 
 
Voor mensen in het algemeen en dus ook voor de mensen in Hoogeveen bestaat 
afval wel degelijk. Wie de afgelopen tijd de media heeft gevolgd, zou bijna 
denken dat er niks anders meer bestaat. Vooralsnog heeft iedereen er een 
mening over, zo lijkt het. En wat vooral aan de hand is: iedereen heeft er een 
gevoel bij. Wat jammer is, is dat de negatieve meningen en gevoelens van 
mensen breed uitgemeten worden, en dat we de positieve bijdragen nauwelijks 
horen. Dat geeft al gauw het idee 'dat heel Hoogeveen' dezelfde mening is 
toegedaan. 
 
Voorzitter, Vroeger thuis hadden wij een grijze, metalen afvalemmer, van 
ongeveer een  meter hoog. Die werd volgens mij een keer per week geleegd, wat 
meer dan genoeg was. Schillen gingen naar de schillenboer, melkflessen terug 
naar de melkboer, oud papier naar de school, en overbodige verpakkingen had 
nog niemand van gehoord. Het is verleidelijk om te zeggen dat vroeger alles 
beter was, maar het adagium Afval bestaat niet was toen dichter bij dan nu. We 
hebben dus nog een lange weg te gaan. Eigenlijk geldt hier dezelfde wijsheid als 
'Wat er niet aankomt, hoeft er ook niet af'. 'Wat er niet is, hoeven we ook niet 
weg te gooien'. 
 
Wij hebben ons als gemeente ten doel gesteld om in 2015 65% van het afval te 
scheiden. Dat moeten we van de staatssecretaris, dat willen we zelf zeker ook, 
omdat het afval dan beter kan worden hergebruikt, wat goed is voor de 
generaties die na ons komen. Voor de korte termijn levert het ook wat op: het 
bespaart geld, zeker in deze tijd voor iedereen welkom. Het levert geld op voor 



bijvoorbeeld de inzamelaars van oud papier en van plastic, en het kleine beetje 
restafval dat je uiteindelijk overhoudt kan voor weinig worden afgevoerd. 
 
Wie wil dat nou niet? 
 
Een uurtje meelopen met de afvalcoach in Wolfsbos levert veel informatie op. 
De meeste mensen vinden het prima: de derde container, het legen een keer per 
drie weken, de sorteerstraat in het winkelcentrum, de begeleiding van de 
afvalcoach, het maatwerk dat kan worden geleverd. Een aantal mensen wil het 
pertinent niet, om verschillende redenen, een aantal is fanatiek voorstander van 
deze manier van afval scheiden, de meesten vinden het na een periode van 
wennen prima. 
 
Wat is dan het probleem? 
 
Het probleem is dat we onze afval inzameling anders moeten gaan organiseren. 
Dat kan op verschillende manieren. In Emmen en in Hoogeveen, in de wijk 
Wolfsbos, is een proef gedaan met het anders inzamelen van afval. De naam van 
dit project is dan ook 'Afval anders'. Anders heeft niet zozeer betrekking op het 
afval, als op de manier van inzamelen en op het gedrag van mensen dat moet 
veranderen. 
 
Deze proef is in grote lijnen goed verlopen. Er is 50% meer plastic ingezameld, 
50% meer papier, 34% meer glas en 25 % minder restafval, en het merendeel 
van de inwoners is tevreden met de nieuwe gang van zaken. 
 
Dat zou je helaas niet zeggen als je de insprekers hoort, de reacties van sommige 
mensen hoort en leest en de kranten van de laatste weken leest. 
 
De gesprekken en artikelen gaan niet over de doelen die we willen bereiken, ze 
gaan niet over duurzaamheid, over onze leefomgeving en over geld besparen. 
 
Ze gaan over het wel of niet gebruiken van de derde kliko (die overigens niet 
verplicht is), het aantal keren legen van de kliko’s en verwachte problemen in de 
zomer, het al of niet goed afronden van een cijfer, een nieuw systeem dat 
mensen tegen wil en dank opgelegd zouden krijgen door de gemeente. Dat is 
jammer voor de mensen in Hoogeveen die enthousiast zijn over het anders 
inzamelen van afval. Die ook zorg hebben voor hun leefomgeving, voor hun 
nageslacht en voor hun eigen portemonee. Het moet wel een teleurstelling zijn 
voor de afvalcoaches, die voor hun inzet en enthousiasme zeker een voldoende 
krijgen. 
 



Maar voorzitter, een voorstel dat zo ter discussie staat onder de inwoners van 
onze gemeente, of dat nou terecht is of niet, kan niet zonder meer worden 
ingevoerd. 
 
De PvdA is dan ook blij met het voorstel van het College om niet nu te besluiten 
om Afval anders in te voeren. Het is goed dat het College luistert naar de 
bezwaren die er leven, moeite doet om de inwoners van Hoogeveen beter voor te 
lichten en een grotere groep mensen laat kennismaken met een andere manier 
van afval inzamelen. Wij gaan dan ook akkoord met dit nieuwe voorstel.  
 
Ida Gerda Emmens 


