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Het doel van Diftar is inwoners te 
stimuleren het afval beter te scheiden 
en zo het restafval te verminderen. 
Het Diftarsysteem heeft zich landelijk 
en ook bij buurgemeenten bewezen.

Wat betekent Diftar eigenlijk?
Diftar is een afkorting van gedifferen-
tieerde tarieven. Dit houdt in dat voor 
het aantal keren dat je een restafvalcon-
tainer,  of een zak restafval in een onder-
grondse container, aanbiedt een tarief 
gaat gelden. Een goede afvalscheider 
heeft minder restafval en wordt straks 
beloond met een lagere afvalstoff enhef-
fi ng.

Hoe wordt straks de heffi  ng opge-
bouwd?
De afvalstoff enheffi  ng bestaat straks uit 
een vast bedrag én een bedrag dat kan 
verschillen. Dit is het variabele bedrag. 
Het vaste bedrag staat vast, hierop heb 
jij geen invloed. 

Vanuit het vaste bedrag worden alle 
afvalkosten betaald, behalve de kosten 
voor restafval. 

Het variabele bedrag zijn de kosten  
voor het laten legen van een restafval- 
container of het aanbieden van een 
restafvalzak in een ondergrondse con-
tainer. Deze kosten komen dus bovenop 
het vaste bedrag. Scheid je het afval 
goed, en bied je maar een paar keer 
per jaar een volle restafvalcontainer aan 
om te  legen, dan is jouw heffi  ng lager 
dan de heffi  ng van iemand die vaak de 
restafvalcontainer aanbiedt.
De bedragen voor het laten legen van 
een restafvalcontainer of het aanbieden 
van een restafvalzak in een onder-
grondse container, worden in het najaar 
bekendgemaakt.

Heb je vragen over Diftar?
Op onze webpagina www.loonopzand.nl/
diftar  lees je meer hierover en vind je de 
meestgestelde vragen.

Afval scheiden loont!
Wat is restafval en wat wordt ermee gedaan?

Afvalcoach Tammo Witmondt helpt je 
bij al je vragen over afvalscheiding.
Door zijn ruime ervaring in de
afvalbranche kent hij de moge-
lijkheden maar óók de uitdagingen die 
er zijn.

Zelf aan de slag met het verminderen van 
restafval? Probeer dan deze tips die je 
direct kunt uitvoeren! Door de QR-code 
hieronder te scannen heb je ook direct 
alle informatie en adressen uit deze tips 
bij de hand!

1. Maak afval scheiden voor jezelf 
makkelijker door een GFT- emmertje 
op je aanrecht te zetten tijdens 
het koken. Je kunt een gratis 
GFT- emmertje bij mij aanvragen!
afvalcoach@loonopzand.nl

2. Koop geen nieuwe producten maar 
kijk eens naar tweedehands spul-
len. Het is ook leuk om je eigen 
oude spullen te pimpen. Neem 
bijvoorbeeld eens een kijkje bij 
k r ing loopwarenhuis  Twiddus 
www.twiddus.nl. Of is een appa-
raat stuk? Bezoek het Repair Café 
in Kaatsheuvel  of Loon op Zand 
www.kdc-loz.nl

3. Zoek je de locaties voor wijkcontainers 
voor glas, textiel en luiers- en incon-
tinentiematerialen? Deze vind je op 
onze website of scan de QR-code! 

Heb je vragen of wil je tips voor afval 
scheiden in en rondom jouw huis. Mail dan 
naar afvalcoach@loon opzand.nl

Diftar, zo houden we de kosten beter in de hand
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Voor het milieu is het goed om je 
afval zo veel mogelijk te scheiden. 
Gescheiden afval kan worden gere- 
cycled. Afval wordt zo weer grondstof 
en het spaart bovendien energie. Maar 
wat is restafval precies en wat gebeurt 
ermee?

Wat is restafval?
Restafval is het afval dat niet bij de 
herbruikbare grondstoff en hoort en niet 
gerecycled kan worden. Restafval is 
dus eigenlijk alleen het afval dat je over-
houdt na hele goede scheiding. Het kan 
bijvoorbeeld gaan om kattenbakvulling, 
verbandmiddelen en de chipsbussen 
van bijvoorbeeld ‘Pringles’. Alles wat niet 
gescheiden wordt ingeleverd en in de 
container voor restafval belandt, wordt 
als restafval verbrand.

Hoeveel restafval wordt aangeleverd?
Twee keer per jaar wordt het huishoudelijk 
restafval door de gemeente geanaly-
seerd. Uit de analyse blijkt dat er nog 
veel te scheiden stromen in het restafval 
zitten.

In onze gemeente biedt een inwoner per 
jaar gemiddeld 130 kilo huishoudelijk 
afval aan via de grijze container voor 
restafval. Dat betekent dat we nog veel 
meer uit ons afval kunnen halen dat 
geschikt is voor recycling en nieuwe 
materialen. 

Aangeboden ‘restafval’ in gemeente Loon op Zand, 

per inwoner, per jaar

Wat gebeurt er met ons restafval?
Restafval kan niet hergebruikt worden. 
Daarom wordt het verbrand in een van 
de afvalverbrandingsinstallaties in Ned-
erland. Dit levert stroom en warmte op. 
Bij verbranding ontstaan rookgassen 
die zoveel mogelijk worden gezuiverd 
voordat ze de schoorsteen uitgaan. 
Toch zorgt de verbranding voor CO2- 
uitstoot wat erg slecht is voor het klimaat. 

Het Rijk maakt het verbranden van 
restafval om die reden elk jaar duurder. 
Bovendien komt daar een CO2-heffi  ng 
bij.  Deze kosten worden aan gemeenten
en inwoners doorbelast. Doen we als 
gemeente te weinig aan het vermin-
deren van het restafval, dan gaan de 
kosten voor afval steeds verder stijgen. 
Daarmee stijgt dan ook de jaarlijkse 
afvalstoff enheffi  ng voor inwoners.

Daarom heeft de gemeenteraad besloten 
om per 1 januari 2024 Diftar op restafval 
in te voeren.

In de volgende editie 
van de Afvalkrant:

Alles over GFT-afval


