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Ik ben ervan overtuigd dat Diftar een 
goede stimulans is om na te denken over 
duurzaamheid. Daarbij gaat het niet 
alleen om het zoveel mogelijk scheiden 
van afval, maar ook bijvoorbeeld om ons 
aankoopgedrag en het hergebruik van 
goederen. De uitdaging is om zo min 
mogelijk restafval te veroorzaken. 

Door de actie 100-100-100 van Twente 
Milieu ben ik mij bewuster geworden 
van het voorkomen van afval. 
Als deelnemer aan deze actie heb ik 
gedurende 100 dagen geprobeerd het 
afval zo maximaal mogelijk te scheiden. 
De opdracht was: zo weinig mogelijk 
restafval overhouden. En ik kan uit eigen 
ervaring zeggen dat het echt kan! 

Bovendien lever je door afval te scheiden 
op een makkelijke manier een bijdrage 
aan een beter milieu.

In deze nieuwsbrief vindt u – naast 
uitgebreide informatie over Diftar – 
alvast wat praktische tips van de 
deelnemers. Heeft u na het lezen 
van deze nieuwsbrief nog vragen? 
Kom dan naar de inloopavond die op 
donderdag 29 september tussen 
19.00 uur en 20.30 uur in het stadhuis 
plaatsvindt. U bent van harte welkom!

Manouska Molema
Wethouder Milieu, Afval, Duurzaamheid

Met de huidige afvalstoffenheffi ng maakt het niet uit of je alles 
in de grijze bak gooit of goed je afval scheidt. Dat gaat veranderen, 
want vanaf 1 januari 2017 gaan Oldenzalers betalen voor het 
restafval dat zij aanbieden (Diftar). Huishoudens die goed afval 
scheiden, zijn dan goedkoper uit dan zij die dat niet doen.

“Afval scheiden gaat lonen!”

De gemeente Oldenzaal wil afval beter hergebruiken, want afval 
–zoals bijvoorbeeld papier, glas, GFT of verpakkingen- 
kan dienen als grondstof voor nieuwe producten. 

Waarom Diftar?

De gemeente heeft al verschillende 
maatregelen getroffen om afval 
scheiden gemakkelijk te maken. Zo is er 
een modern afvalbrengpunt gebouwd 
aan de Lübeckstraat, zijn er 
milieupleinen aangelegd en zamelen we 
de verpakkingen nu met een container 
in. De gemeente wil naar slechts 50 kilo 
restafval per inwoner in 2030. Op dit 
moment hebben we nog 217 kilo 
restafval per inwoner per jaar in 

Oldenzaal. Dit restafval bestaat voor 
bijna 75% uit materialen die opnieuw 
gebruikt kunnen worden wanneer het 
gescheiden wordt ingezameld. Om het 
scheiden van afval nog meer te stimu-
leren, voert de gemeente daarom op 
1 januari 2017 Diftar in. Diftar is een 
afvalstoffenheffi ng waarbij huishoudens 
die goed hun afval scheiden, goedkoper 
uit zijn dan zij die dat niet doen.

Tips voor minder restafval
Gemiddeld gooit een inwoner van Oldenzaal 217 kilo afval in 
de grijze container. Ongeveer driekwart daarvan is geschikt 
voor hergebruik. Een kans dus om nog beter het afval te 
scheiden. Maar hoe doet u dit? Deelnemers die eerder dit
jaar mee hebben gedaan aan het project 100-100-100 van 
Twente Milieu geven tips:

  Bedenk voor je iets in de restafvalbak gooit eerst goed of iemand anders er nog 
gebruik van zou kunnen maken (kringloop, marktplaats), of er nog delen aan 
zitten die hergebruikt kunnen worden (ritsen, clips van kapotte tassen enz.) 

 en of er recyclebare grondstoffen in zitten die je apart kunt aanbieden. Zo blijft er  
 weinig over wat echt in de restafvalbak moet. Tip van: Yvette Tan
� 

  Sommige producten kun je gemakkelijk vervangen door iets recyclebaars. 
Bijvoorbeeld kattenvoer in blik in plaats van eenmalige aluminiumverpakkingen. 
Tip van: Leo van Raaij

� 
  Gebruik een klein gft-bakje in de keuken. Bij voorkeur een open bakje 

zodat het gft droogt en niet gaat ruiken. Tip van: Bas Assink
� 

   Gebruik wasbare luiers en/of wasbare wattenschijfjes, dat scheelt 
een heleboel restafval. Tip van: Suzanne Bouwmeester

� 
  Sinds kort ben ik gestopt met pedaalemmer-

 zakken. Ik gebruik nu gewoon een stuk krant 
 onderin de bak. Werkt prima! Tip van: Sabine Gerrits
� 

  Kijk voor meer tips en trucs van inwoners uit Twente op 
twentemilieu. 100-100-100.nl/tips

Maak kennis 
met het 
Diftar
systeem

Milieupas
Alle huishoudens in Oldenzaal hebben 
een milieupas. Met de milieupas heeft u 
toegang tot het afvalbrengpunt. 
Ook heeft u de milieupas nodig om op 
de website www.twentemilieu.nl/
inloggendiftar te kunnen zien hoe vaak 
u restafval aanbiedt. Voor inwoners die 
gebruik maken van een ondergrondse 
restafvalcontainer geeft de milieupas 
ook toegang tot de container.

De milieupas 
hoort bij het 
huis. Als u verhuist, laat dan de 
milieupas achter. Heeft u geen 
milieupas? Vraag er dan één aan bij 
Twente Milieu. Dit kan via de website 
(www.twentemilieu.nl) of door contact 
op te nemen met de klantenservice 
via 0900 - 8520111 (op werkdagen tussen 
08.00-17.00 uur) of info@twentemilieu.nl. 

huis. Als u verhuist, laat dan de 

GFT 
58 kg

PAPIER 
23 kg

RESTAFVAL 
65 kg

OVERIG  30 kg

TEXTIEL 
8 kg

GLAS 
10 kg

VERPAK-
KINGEN 
23 kg

Vanaf 1 januari 2017 betaalt 
u voor het aantal keren dat 
u de grijze container aan 
straat zet of een vuilniszak 
naar de ondergrondse rest-
afvalcontainer brengt. 

U kunt nu al zelf meekijken hoe vaak u 
restafval heeft aangeboden. Dit kan op 
de website www.twentemilieu.nl/
inloggendiftar. U kunt inloggen met uw 
postcode, huisnummer en milieupas. 
Zo kunt u aan het einde van het jaar 
zelf uitrekenen hoe u uw afvalkosten 
kunt beïnvloeden. 

Let op: Ziet u iets dat niet klopt? 
Laat het ons weten! Dit kan door contact 
op te nemen met de klantenservice van 
Twente Milieu via info@twentemilieu.nl 
of 0900 -8520111 (op werkdagen tussen
08.00-17.00 uur). 



De afvalstoffenheffi ng is vanaf volgend 
jaar opgebouwd uit twee delen: een vast 
en een variabel deel. De variabele kosten 
worden bepaald door het aantal keren 
dat u restafval aanbiedt. Restafval is het 
‘echte’ afval dat overblijft als alle grond- 
stoffen goed gescheiden zijn. Hoe beter 
u uw afval scheidt, hoe minder restafval 
en hoe minder u betaalt. Kortom: 
afval scheiden loont!

Wat betaal ik straks?
De gemeenteraad neemt aan het einde 
van dit jaar een besluit over de defi nitieve 
tarieven. We gaan voorlopig uit van de 
volgende bedragen:

Vanaf 1 januari 2017 
verandert de gemeentelijke 
afvalstoffenheffi ng. U betaalt 
niet langer één vast bedrag. 

Doe de test en kijk hoe goed u 
afval kunt scheiden.

1.  Kapotte glazen vaas
a. Glas
b. Restafval
c. Afvalbrengpunt

2.  Kapotte sok
a. Textiel 
b. Restafval
c. Verpakkingen

3.  Melkpak
a. Papier
b. Restafval
c. Verpakkingen

4.  Kapotte 
 wasmand
a. Verpakkingen
b. Restafval
c. Afvalbrengpunt

Quiz: 
welk afval waar?

De glazen vaas hoort bij het restafval. Dit kun je 
kwijt in de grijze container of de vuilniszak, maar 
natuurlijk ook op het afvalbrengpunt. Een vaas 
hoort niet in de glascontainer, omdat het geen 
verpakkingsglas (zoals wijnfl essen of conserven-
potjes) is. Dit glas heeft een ander smeltpunt.

De kapotte sok mag bij het textiel. Ook niet- 
herdraagbaar textiel mag in de textielcontainer. 
Kleding die niet geschikt is voor hergebruik wordt 
vervezeld. Vervezeling betekent dat de kleding 
helemaal wordt ‘uitgeplozen’ totdat er alleen nog 
vezels over zijn. Van de vezels kunnen nieuwe 
producten worden gemaakt.

Sinds vorig jaar mogen drankenkartons en blik 
bij de plastic verpakkingen. Drankenkartons zijn 
bijvoorbeeld pakken van zuivel, sap en soep. 
Het melkpak hoort dus bij de verpakkingen.

De kapotte wasmand hoort thuis op het 
afvalbrengpunt. Ondanks dat de mand gemaakt 
is van plastic, hoort die niet bij de verpakkingen. 
Alleen plastic dat bedoeld is voor eenmalig 
gebruik (bijvoorbeeld een boterkuipje of 
broodzak) hoort bij verpakkingen. 

Ondergrondse containers voor restafval hebben een kleinere 
inwerptrommel gekregen. De oudere ondergrondse containers 
voor restafval hadden een trommelinhoud van 60 liter. 
Deze zijn verkleind naar 30 liter. Gescheiden afval gratis naar 

milieuplein

Twente Milieu haalt restafval en GFT (groente-, fruit- en tuinafval) eens in de twee 
weken op en de verpakkingencontainer wordt eens in de vier weken geleegd. 
Ook het oud papier wordt in 2017 op de gebruikelijke manier ingezameld. 
Wel kunnen volgend jaar de inzameldagen wijzigen. Kijk voor meer informatie op de 
afvalkalender op www.twentemilieu.nl of download de app van Twente Milieu.

Minicontainers hebben een zogenoemde 
chip. Gebruikers van ondergrondse 
containers hebben toegang met hun 
milieupas. De containerchips en de 
milieupas zijn gekoppeld aan een woning. 
Elke keer als u de container aan straat zet 

of afval in een ondergrondse container 
gooit, wordt dat elektronisch geregi-
streerd. Met deze informatie berekent 
het Gemeentelijk Belastingkantoor 
Twente elk jaar de hoogte van uw 
afvalstoffenheffi ng.

Verpakkingen, glas, papier en textiel 
kunt u gratis wegbrengen naar een 
milieuplein. Een milieuplein is een aan-
tal (ondergrondse) containers bij een 
winkelcentrum. Wilt u weten waar bij 
u in de buurt een milieuplein is? Kijk dan 
op de website van Twente Milieu 
(www.twentemilieu.nl). 

Afval scheiden 
loont!

Inloopavond Diftar
Heeft u vragen over Diftar? 
Op donderdag 29 september is er een inloopavond 
in het stadhuis in Oldenzaal. De inloopavond is 
tussen 19.00-20.30 uur. U bent van harte welkom.

Meer informatie over Diftar?
Kijk dan op www.twentemilieu.nl. Uiteraard kunt u ook altijd met uw vragen 
terecht bij de klantenservice van Twente Milieu. 
Dit kan via info@twentemilieu.nl of 0900 - 8520111 (op werkdagen tussen 
08.00-17.00 uur, 5 cent per minuut).

1.  Kapotte glazen vaas

a. Verpakkingen

c. Afvalbrengpunt

De gemeente voert Diftar in om geld te verdienen
Fabel. De afvalstoffenheffi ng is een zogenaamde ‘sluitende begroting’. 

Dat betekent dat de inkomsten gelijk zijn aan de uitgaven. Bij uitgaven 

kan worden gedacht aan het ophalen van het afval, het plaatsen van 

ondergrondse containers, de aanleg van milieupleintjes en de exploitatie 

van het afvalbrengpunt. Een gemeente verdient niet op de afvalstoffen-

heffi ng en dat mag ook niet. 

Ik betaal straks per kilo
Fabel. U betaalt straks voor het aantal keren dat u een zak naar de onder-

grondse restafvalcontainer brengt of de grijze container aan straat zet. 

Het maakt daarbij niet uit of u 10 kilo of het maximum gewicht van 70 kilo 

in de grijze container heeft zitten.

Feit of fabel?

Kleinere inwerptrommel onder- 
grondse restafvalcontainers 

Inzameling wijzigt niet in 2017

Hoe weet de gemeente hoe 
vaak ik afval aanbied?

Vanaf 1 januari 2017 betalen bewoners van 
hoogbouw per keer dat ze gebruik maken 
van een ondergrondse container voor 
restafval. Door het afval zoveel mogelijk 
te scheiden is het mogelijk de hoeveelheid 
restafval te beperken. Daarnaast is het de 
kunst om de trommelinhoud zo volledig 
mogelijk te benutten. Inwoners betalen 
namelijk per keer en niet per kilo. 
Uit ervaring bij andere gemeenten is 
gebleken dat dit beter lukt met een 
kleinere inwerptrommel. De verwachting 
is dat de komende jaren steeds minder 

restafval wordt aangeboden. Het zal 
daarom steeds langer duren voor er een 
volle trommel aan restafval bij elkaar is 
gespaard. Vooral in de hoogbouw kan dat 
vervelend zijn vanwege de beperkte 
mogelijkheden om het afval binnen op te 
slaan, in combinatie met het gft-afval. Een 
kleinere inwerptrommel komt aan dit 
nadeel tegemoet. Het gebruik van de 
kleinere inwerptrommel is de helft 
goedkoper dan het gebruik van de grote 
inwerptrommel.

Vast tarief € 180,- per jaar

Ondergrondse restafval-
container (30 liter) € 0,60 per keer

Kleine grijze container 
(140 liter) € 3,10 per keer

Grote grijze container 
(240 liter) € 5,30 per keer

Groene container 
(klein en groot) € 0,00 per keer

Verpakkingencontainer € 0,00 per keer

Omgerekend is het tarief per liter rest- 
afval voor de ondergrondse container 
10% goedkoper. Bewoners van hoogbouw 
hebben geen mogelijkheid om het gft- 
afval gescheiden in te zamelen, daarom 
krijgen zij een korting. U betaalt straks per 
keer dat u gebruik maakt van de onder-
grondse container of uw grijze container 
aan straat zet en dus niet per kilo.

Heeft u veel medisch afval?
Dan kunt u vanaf medio oktober een 
tegemoetkoming in de kosten aanvragen 
via www.gbtwente.nl. Onder medisch 
afval verstaan we bijvoorbeeld stoma-
materiaal, incontinentiemateriaal en 
dialysemateriaal. Inwoners met veel 
medisch afval kunnen een compensatie 
krijgen van maximaal twaalf ledigingen 
(op basis van een grote grijze container 
van 240 liter). Ook krijgen deze huis-
houdens de mogelijkheid om gebruik te 
maken van de ondergrondse containers 
voor restafval, naast het gebruik van de 
eigen container aan huis.

Bovenstaande regeling geldt niet voor 
het gebruik van babyluiers. 

Veel restafval?
Huishoudens die veel restafval hebben 
krijgen de mogelijkheid gebruik te 
maken van een ondergrondse container 
voor restafval, naast het gebruik van de 
eigen container aan huis. U betaalt per 
keer hiervoor het tarief van de onder-
grondse restafvalcontainer. U kunt 
hiervoor contact opnemen met de 
klantenservice van Twente Milieu. 
Dit kan via info@twentemilieu.nl 
of 0900 - 8520111 (op werkdagen tussen 
08.00-17.00 uur, 5 cent per minuut).


