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Van afval naar grondstof
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grondstoffen uit rioolwater
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Redactioneel
Slogan

‘In de nieuwe wereld bestaat geen afval’, zo luidt een slogan van 
een recyclingbedrijf. De laatste jaren is de focus verlegd van afval 
naar grondstof. Een prima ontwikkeling. Veel materialen kunnen 
gerecycled worden. Maar waarom doen we dat? Eigenlijk is het heel 
simpel. Recycling draagt bij aan een betere wereld; minder uitstoot 
van CO2, geen uitputting van fossiele brandstoffen en behoud van 
bossen en natuur.

Recycling betekent het terugwinnen van grondstoffen uit afval en deze 
opnieuw gebruiken. Recycling is letterlijk een kringloop: van afval naar 
grondstoffen naar producten en weer rond. Kringloopwinkels brengen 
dat al jaren in praktijk. Naast besparing van grondstoffen geeft het ook 
besparing van energie. Recycling begint bij het goed sorteren van afval. 
Een beter milieu begint dus bij jezelf. Daarom ook dit blad op 
gerecycled papier!

‘Duurzame Energie, rentmeester in de 21e eeuw’ met dit thema zou de 
SGP op Goeree-Overflakkee dit jaar aan de slag gaan. Diverse bijeen-
komsten stonden gepland. Helaas konden vele bijeenkomsten niet 
doorgaan nadat de overheid maatregelen trof tegen de verspreiding van 
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Goed scheiden loont!
‘Door het terugdringen van de hoeveel-
heid restafval kunnen inwoners voor-
deliger uit zijn’. 

  

  
Afvalscheiden in de praktijk
Rebecca Klink en Loreen van der Wende 
onderzoeken hoe het staat met de 
afvalscheiding nu.

Covid-19. Ik kan me voorstellen dat dit actuele onderwerp ook in 
de komende periode de aandacht blijft vragen. 

De redactie koos voor dit nummer een thema dat meer aansluit bij 
de ondertitel: ‘rentmeester in de 21e eeuw’. Dit heeft alles te 
maken met de besluiten die de gemeenteraad onlangs nam 
rondom het afvalbeleid. Dat moet drastisch op de schop om extra 
kosten voor de toekomst te voorkomen en tegelijkertijd een 
bijdrage te leveren voor een circulaire economie. Grondstoffen 
dus, en geen afval, zo leerde de fractie in een werkbezoek bij het 
verzamelen van ‘zwerfafval’ op het strand. Ook de directeur van 
de Regionale Afval Dienst spreekt over het hergebruik van 
grondstoffen. Dat is nodig, omdat grondstoffen schaarser en 
duurder worden. 

Bouwen en bewaren, rentmeester zijn over de schepping, is een 
voluit Bijbelse opdracht. In de bijbel lezen we ook dat op de 
nieuwe hemel en aarde alles volmaakt zal zijn. In die zin is de 
slogan van het recyclingbedrijf nog voluit Bijbels ook.

P.C. Grinwis (hoofdredacteur)

En verder
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7. Van de bestuursvoorzitter
8. Van de fractievoorzitter
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33. Even voorstellen…
35. Beginselprogramma
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Een zoete overdenking 

Wat is er doorgaans veel stof tot 
overdenking in ons hart. De Heere 
geeft ons nog zoveel goeds, maar het 
is ook waar dat het uitnemendste 
moeite en verdriet is. Daarom 
kunnen zoveel zaken ons bezwaren 
en de gedachten bezetten. 

In het licht van de coronacrisis zijn 
veel dingen relatief geworden, hoewel 
dit niet wil zeggen dat het dan ook 
onbelangrijk is. Bijvoorbeeld mag en 
moet de zorg voor het milieu blijven 
wegen. Wij hebben in dat opzicht een 
grote verantwoordelijkheid ten 
aanzien van onze kinderen en 
kleinkinderen. Dit geldt bijzonder wel 
tegenover de Heere, de Schepper en 
Onderhouder van hemel en aarde. In 
Psalm 104 horen we van de dichter dat 
zijn overdenking van de Heere is. Hij 
zag, verlicht door de Heilige Geest, 
hoe de Heere zorgt in het rijk der 
natuur. Hij zag de trouw des Heeren 
aan het verbond met Noach: 
“Voortaan al de dagen der aarde 
zullen zaaiing en oogst, koude en 
hitte, zomer en winter en dag en 
nacht niet ophouden” (Genesis 8:22). 
Nu mocht de dichter opmerken dat de 
Heere Zijn Woord jaar op jaar vervult 
in het rijk der natuur.

Verwondering
Uit dit natuurverbond wordt de dichter 
opgeleid tot het genadeverbond. Het 
wordt voor hem stof van verwondering 
dat eer de hemel en de aarde 
geschapen waren, de zaligheid van de 
Kerk bereid is in Christus. Want 
Christus is van eeuwigheid met Zijn 
hart Borg geworden voor al de Zijnen. 
Tot eer van Zijn Vader en tot zaligheid 
van Zijn Kerk. In het overdenken van 
de dierbaarheid en beminnelijkheid en 

gepastheid en noodzakelijkheid van 
deze Borg in Zijn dadelijke en 
lijdelijke gehoorzaamheid smelt de 
godvruchtige dichter weg in 
verwondering. Wat is dit heilig 
overdenken van de rijkdom van Gods 
genade in Christus, de Wijsheid Gods 
en de Kracht Gods voor een totaal 
verdorven zondaar voor de dichter 
onuitsprekelijk zoet.

Want hij mocht op goede gronden 
zeggen: “mijn God!” Het wordt voor 
de Kerk des Heeren toch zo’n wonder 
dat de Heere uit welbehagen omzag 
naar een zondig adams kind, dat nooit 
naar de Heere gevraagd zou hebben. 
Ja, dat Hij zo één trok uit de 
duisternis. Het hart vernieuwde, de 
wil boog en het verstand verlichtte 
door de wederbarende werking van de 
Heilige Geest. En de schuldige zondaar 
bekendmaakte met zijn totale 
doemwaardigheid en vloekwaardigheid 
en zijn leven stelde in het licht van 
's Heeren majesteit, heiligheid en 
gerechtigheid. Maar ook deed zien de 
dienenswaardigheid van de Heere. 
Waar de ontdekkende werking van de 
Heilige Geest hem bracht aan het eind 
van al zijn werken en op Gods tijd de 
weg des behouds in een Ander 
ontsloot. Ja meer, de gerechtigheid 
van Christus hem werd toegepast, 
waardoor hij mocht zeggen: ik zal 
mijn God psalmzingen.

Verantwoordelijkheid
Lezer, kennen we iets van de 
overdenking van deze dichter? Mogen 

wij de hand van de Heere zien in Zijn 
werken in de natuur? Zien we dan ook 
dat het ganse schepsel zucht om onze 
zonde? Dat wij ook in dit opzicht 
schuld maken. Wanneer we dit mogen 
zien dan dringt onze 
verantwoordelijkheid ten aanzien van 
het milieu temeer. Dan kunnen we de 
Heere ook niet missen in het rijk der 
genade. Om Hem te mogen kennen 
door een oprecht geloof en te smeken 
om Zijn genade tot verzoening van 
onze schuld.

Verblijden
De Heere geve ons ogen des geloofs 
om te zien de heerlijkheid van de 
werken Gods zowel in het rijk der 
natuur als in het rijk der genade. In 
het leven van de Kerk zijn er ook 
zoveel dagen dat zij noch het een 
noch het ander zien. Maar wanneer de 
Heere bij vernieuwing tot hen komt, 
het oog verlicht en de nevels op doet 
klaren en doet zien Wie Hij in Christus 
is voor een ellendige en arme zondaar 
dan mag de ziel het de dichter wel 
eens nastamelen: ”mijn overdenking 
van Hem zal zoet zijn; ik zal mij in de 
HEERE verblijden.” De Heere geve ons 
om Jezus’ wil deze zoete overdenking 
van Hem.

MEDITATIE

“Mijn overdenking van Hem zal zoet zijn.” 
(Psalm 104:34A)

Tekst: ds. G.J.N. Moens 
Middelharnis

E-mail: info@boomboek.nl
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We danken alle adverteerders voor 
hun bijdrage. Ook adverteren? 

stuur een mail naar: info@sgpgo.nl

Tekst: Corné Grinwis (raadslid)
Beeld: Omgevingswetportaal.nl THEMA

AFVAL
Beste mensen, beste SGP-vrienden,

Fijn dat u kennisneemt van deze 
uitgave van SGP Goeree-Overflakkee. 
Het is weer een prachtige uitgave 
waaraan een team van mensen veel 
aandacht heeft besteed. U ziet 
mooie foto’s en leesbare artikelen. 
Maar bepaal zelf wat u ervan vindt. 
Ik ben eerlijk gezegd best wel trots 
op het mooie team van mensen dat 
hieraan werkt én op het resultaat dat 
nu weer voor u ligt. Chapeau!

Natuurlijk is er één Uitgave die alle 
andere overstijgt. Er is één Publicatie 
die tijdloos en onveranderlijk is. U 
merkt dat ik dan zelfs hoofdletters 
gebruik. Gods Woord is eeuwig en zal 
geen duimbreed wijken. Geeft het u 
persoonlijk houvast?

Bewaarplicht
We gaan weer terug naar deze SGP-
uitgave. Deze prachtige uitgave ver-
dient het om bewaard te blijven. Som-
mige uitgevers van reclameboekjes 
zetten er zelfs ‘bewaarnummer’ op. 
De uitgever en de bedrijven hopen dat 
de ontvanger het boekje daardoor lan-
ger gebruikt. Zover zou ik met deze 
uitgave van de SGP niet willen gaan, al 
wil ik deze van harte aanbevelen. Ik 
vind het sowieso een beetje arrogant 
om die benaming op een uitgave van 
jezelf te zetten. Ik vind het te vanzelf-
sprekend om geen wegwerpproducten 
te maken. Ik zal uitleggen wat ik bedoel.

Grondstof en apparatuur
Voor het maken van allerlei producten 
is heel veel grondstof nodig. Denk 
alleen maar aan de hoeveelheid bomen 
die nodig is om een forse stapel 
kranten te maken. Daarvoor is ook 
lijm, kleurstof en apparatuur nodig. 
Daarbij gaat deze stapel op transport 
en komt deze uiteindelijk bij u en mij 
op de deurmat terecht. Of zal ik de 
kilogrammen ongevraagde folders 
noemen die week in week uit door de 
brievenbus komen? 90% daarvan gaat 
ongelezen weg. Maar blijkbaar loont 
het toch om dit te produceren en om 
ons met hagel te beschieten.

Digitaal
De laatste jaren doe ik ervaring op 
met het lezen van digitale kranten en 
tijdsschriften. In het begin moest ik er 
erg aan wennen, want ik zette graag 
een streepje ergens bij of ik voelde 
graag het papier tussen mijn vingers. 
Misschien herkent u dat wel bij uzelf. 
Krantenmakers blijven nog steeds 
roepen dat je een krant moet voelen. 
Ik heb de stap gemaakt naar digitaal 
lezen en het is me alles meegevallen.

Het valt me op dat veel 
krantenmakers nog vóór de echte stap 
staan. Koppen beslaan meerdere 
pagina’s, bijschriften staan onlogisch 
en inzoomen is soms zelfs onmogelijk. 
Ik wil hen oproepen om aan de 
digitale lezers te vragen wat de 
noodzakelijke aanpassingen zijn.

Lange termijn
Drukken en bezorgen van digitale 
kranten is niet nodig, maar ze zijn 
niet gratis en ze vragen ook om 
grondstoffen. Het is minder zichtbaar 
welke grondstoffen dat zijn. Denk aan 
o.a. energie, edele metalen en 
hoogwaardige producten voor de 
productie van een tablet. Op langere 
termijn is het gunstig. Als we een 
tablet maar lang genoeg nuttig 
gebruiken, slaat de weegschaal door 
naar ‘beter’.

Stimulans
In veel gevallen heb ik een stimulans 
nodig om tot verandering te komen. 
Bij mij was dat de aanschaf van een 
mooie tablet met een helder scherm 
en prettige bediening. Als ik dan toch 
een tablet heb, dan wil ik deze ook 
gebruiken. Ook onze SGP-fractieleden 
werken geheel digitaal. Heel duurzaam!

Uitgave
Ik ga nog even terug naar die Uitgave 
met een hoofdletter. Dat is een 
getrouw Woord en aller aanneming 
waardig. Dat is omdat het Gods Woord 
is. Woord verwijst dan direct naar 
Jezus Christus. Bijna elke bladzijde in 
de Bijbel verwijst naar Christus, Die 
Zijn leven gaf voor zondaren. 
Zondaren zijn we en ik wens dat u dat 
ook beleeft. “Want, Ik (Jezus) ben 
niet gekomen om rechtvaardigen te 
roepen, maar zondaren tot bekering.” 
Jezus is hét Leven en dat leven wens 
ik u van harte toe.

Tekst: Kasper Nipius
Beeld: Sander Nipius VAN DE BESTUURSVOORZITTER

Ir. K. J. Nipius, bestuursvoorzitter SGP Goeree-Overflakkee

(advertentie)
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Tekst: Kasper Nipius
Beeld: Sander Nipius VAN DE BESTUURSVOORZITTER

Ir. K. J. Nipius, bestuursvoorzitter SGP Goeree-Overflakkee

(advertentie)
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Verantwoordelijkheid
Misschien herkent u het wel: dat je dichtbij en 
verder weg zoveel zorgen en verdriet ziet, dat je 
jezelf bezwaard voelt om het over ‘gewone’ dingen 
te hebben. 
De avond voordat ik deze bijdrage 
schreef, zijn in de polder bij Dirksland 
twee mannen om het leven gekomen bij 
een frontale botsing. De een was een 
paar jaar ouder dan ik, de ander een 
jaar jonger. Wat een verdriet! De 
afgelopen dagen was er grote onrust in 
Wit-Rusland. Tienduizenden mensen 
gingen de straat op om te demonstreren 
tegen de president. Je houdt je hart 
vast voor de toekomst van dat land. Wat 
een zorgen! Zomaar twee voorbeelden 
uit het nieuws van dichtbij en verder 
weg. Kan ik het dan wel maken om over 
de eilandelijke politiek schrijven?

Niets te zeggen
Eenzelfde gevoel bekroop mij in maart. 
Het staat nog op m’n netvlies gebrand. 
Op 12 maart vergaderden we met het 
presidium, om de agenda van de raads-
vergadering van 26 maart te bespreken. 
De burgemeester praatte ons bij over de 
zorgelijke toename van coronabe-
smettingen elders in het land. “Gelukkig 
is er op ons eiland nog niemand positief 
getest op corona,” zei de burgemeester 
toen nog. De volgende dag al veranderde 

de situatie, toen het bericht kwam dat 
iemand positief getest was. De dagen 
erna volgen de ontwikkelingen elkaar 
razendsnel op. Scholen gingen dicht, 
bijna iedereen moest thuiswerken, bij 
bijeenkomsten (waaronder kerkdiensten) 
mochten nog maar 100 personen 
aanwezig zijn, horecagelegenheden 
moesten de deuren sluiten, enzovoorts. 
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VAN DE FRACTIEVOORZITTER

SGP stelde vragen over 
Waterstoftankstation

tekst: Hendrik Herweijer
beeld: Wim van Vossen/Greenpoint

Eerder dit jaar heeft de SGP aan het college van burgemeester en 
wethouders schriftelijke vragen gesteld over het nog te realiseren 
waterstoftankstation in Oude-Tonge. Aanleiding waren berichten in 
de media dat de provincie Zuid-Holland bezig is met de 
aanbesteding van een waterstoftankstation in Heinenoord. Bij dat 
tankstation zouden twintig nog aan te schaffen waterstofbussen 
van het openbaar vervoer moeten gaan tanken. Deze berichten 
verbaasden ons. 

De provincie heeft de afgelopen jaren steeds laten weten de komst 
van een waterstoftankstation in Oude-Tonge te steunen, onder andere 
door waterstofbussen te laten tanken in Oude-Tonge. In de 
antwoorden op de schriftelijke vragen liet het college weten dat de 
provincie zonder enig overleg de ommezwaai van Oude-Tonge naar 
Heinenoord heeft gemaakt. Hierin zag de SGP-fractie aanleiding om 
dit onderwerp in een raadsvergadering van 30 juni te agenderen. Er 
zijn namelijk heel veel dossiers waarin de gemeente samen optrekt 
met de provincie of in elk geval afhankelijk is van de medewerking 
van de provincie. Denk aan andere initiatieven rond waterstof, maar 
ook aan heel andere zaken zoals woningbouw en de aanpak van 
verpauperde recreatieparken. Als we in al die dossiers beducht 
moeten zijn voor een plotselinge en onaangekondigde ommezwaai van 
de provincie, wordt besturen wel heel moeilijk gemaakt. Hopelijk 
verbetert de verhouding met de provincie de komende tijd, zodat de 
provincie een betrouwbare ‘partner’ van de gemeente is.

Voor de provinciale fractie van de ChristenUnie & SGP was dit item 
aanleiding om vragen te stellen aan het college van Gedeputeerde 
Staten. Zie ook www.sgpzh.nl.

Ondertussen liep het aantal besmettin-
gen op, ook op ons eiland. Vooral Nieuw-
Rijsenburgh werd zwaar getroffen. Bij 
zoveel zorgen en verdriet vond iedereen 
het niet meer dan vanzelfsprekend dat 
ook alle bijeenkomsten van de raad 
werden geannuleerd. En iedereen had er 
geen moeite mee dat de verantwoor-

delijke ministers en de voorzitter van de 
veiligheidsregio (de Rotterdamse 
burgemeester Aboutaleb) bepaalden wat 
er wel en niet mocht, zonder dat we 
daar als raadsleden iets over te zeggen 
hadden. In een crisissituatie wil je 
anderen niet voor de voeten lopen.

Toch niet stil
Hoewel we als gemeenteraad formeel 
niets te zeggen hebben over vrijwel alle 
‘coronamaatregelen’, voelden we ons als 
raadsleden wel medeverantwoordelijk 
voor wat de overheid deed. Soms hadden 
we de indruk dat dingen over het hoofd 
werden gezien. Of we zagen dingen die 
niet goed gingen. Zonder betweterig te 
willen zijn, hebben we soms toch aan de 
bel getrokken. Dat ging soms over heel 
praktische dingen, zoals het oud papier 
dat niet werd opgehaald en de milieu-
straten waarvan de deuren gesloten 
waren. Of over economische belangen, 
zoals van marktkooplui die nergens meer 
hun waar mochten verkopen. Maar ook 
over zaken die ons na aan het hart 
liggen, zoals de voortgang van de 
kerkdiensten. Want hoewel de 
bestrijding van het coronavirus terecht 
alle aandacht kreeg, wilden we toch 
proberen het goede te zoeken voor ons 
eiland. Daarom heeft onze fractie er na 
enige tijd ook op aangedrongen om weer 
raadsvergaderingen te houden. Het 
vaststellen van een bestemmingsplan 
(om maar een voorbeeld te noemen) 
lijkt heel onbelangrijk in ‘coronatijd’. 

Maar het kan heel goed zijn dat een 
aannemer, die toch al flinke gevolgen 
ondervindt van de zorgelijke 
omstandigheden, zonder dat 
bestemmingsplan niet aan de slag kan 
met een bepaald project. Daarom 
wilden we toch zoveel mogelijk de 
beraadslagingen en besluitvorming weer 
oppakken. Die verantwoordelijkheid 
konden we niet vooruit blijven schuiven.

Medeverantwoordelijk
Ik schreef dat we ons als raadsleden 
medeverantwoordelijk voelden voor het 
handelen van de overheid ter bestrijding 
van het coronavirus. We hebben geluk-
kig gemerkt dat heel veel inwoners zich 
daarbij óók verantwoordelijk voelden. 
Er zijn ook momenten dat het verant-
woordelijkheidsgevoel helemaal niet 
lijkt te functioneren. Toen we onlangs 
met een deel van de (steun)fractie afval 
gingen rapen op het Ouddorpse strand, 
heb ik me erover verbaasd wat we 
allemaal tegenkwamen. Hebben al die 
mensen die hun afval op het strand 
hebben gegooid, gedacht dat ze hun 
verantwoordelijkheid hebben afgekocht 
door afvalstoffenheffing aan de gemeen-
te te betalen? Dat horen we nogal eens. 
Natuurlijk mag u kritisch zijn over het 
bedrag dat u elk jaar aan de gemeente 
moet betalen. Maar zeker een SGP’er 
voelt zich hopelijk óók (mede)verant-
woordelijk voor de openbare ruimte en 
het milieu. Niet zomaar omdat ‘een 
beter milieu bij jezelf begint’. Maar 
omdat hij of zij er diep van doordrongen 
is een rentmeester te zijn. Geen 
eigenaar van deze aarde en alles wat er 
op deze aarde is. We mogen er gebruik 
van maken in afhankelijkheid van de 
Schepper en Eigenaar. En aan Hem zijn 
we verantwoording schuldig. Maar, 
eerlijk is eerlijk, ook SGP’ers leven vaak 
om ‘eruit te halen wat erin zit’, zonder 
over de gevolgen ervan na te denken. 
Die gerichtheid op het hier en nu zit 
diep in ons hart. Ten diepste kunnen we 
alleen werkelijk in afhankelijkheid 
rentmeester zijn op deze aarde, als we 
door bekering worden afgetrokken van 
het aardse en worden gericht op het 
hemelse. Als de Heere de hoogste plaats 
krijgt in ons leven. Laten we dáár vooral 
mee bezig zijn, juist ook in onzekere en 
ernstige tijden!

‘…zeker een SGP’er 
voelt zich hopelijk 

óók (mede) 
verantwoordelijk voor 
de openbare ruimte en 

het milieu.’
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Fractualiteiten
In deze rubriek is aandacht voor diverse lopende zaken binnen de 
gemeente en gemeenteraad. Deze keer over besturen in 
coronatijd, veilige speelplekken, de spiegel van Goeree-Oveflakkee 
en regionale energietransitie. Andere bijdragen vindt u verderop 
in dit blad.

Veilige speelplekken
In de afgelopen periode vroeg de SGP 
aandacht voor speelplekken in 
nieuwbouwwijken, omdat nieuwbouwwijk 
‘de Ouwe werf’ in Middelharnis daarin 
niet is voorzien. Om bij een aangrenzend 
speelveldje te komen moet een drukke 
onoverzichtelijke weg worden 
overgestoken. Op de vraag of er alsnog 
een aantal parkeerplekken kunnen 
worden opgeofferd als er een 
burgerinitiatief zou ontstaan vanuit de 
wijk, antwoordde de wethouder dat dit 
niet mogelijk is. Er moet naast 
parkeerplaatsen voor wijkbewoners ook 
geparkeerd kunnen worden door 
bezoekers die uitgaansgelegenheden 
bezoeken. Oplossen kan pas als het 
Spuiplein wordt aangepakt en daar zal ook 
een speelvoorziening komen. 
Ook vroeg de SGP twee keer naar het 
gevaar nu deze wijk is afgesloten met een 
kademuur zonder vluchttrapjes. Het 
antwoord was dat de bodem aan de kant 
van de muur 60 tot 70 cm diep is, de 
kademuur niet langer dan 100 meter en 
dus slechts 50 meter gewaad moet 

worden om uit het water te komen. De 
wethouder vergeleek de situatie met een 
kerkgracht zoals die in enkele dorpen van 
ons eiland nog aanwezig is. Vraagsteller 
Rien van der Boom vond het nog 
behoorlijk diep en de afstanden te groot 
voor een kind. Overigens bleek later dat 
het water zelfs 110 cm diep is, zoals door 
een bewoner is opgemeten. De SGP blijft 
wijzen op de gevaarlijke situatie.

Spiegel van GO
Het rioolwater is een spiegel van de 
samenleving, volgens het water-
onderzoeksinstituut KWR. In juni en 
september 2019 hebben zij bij de vijf 
rioolwaterzuiveringsinstallaties op 
Goeree-Overflakkee onderzoek gedaan 
naar de aanwezigheid van vijf soorten 
drugs. Amfetamine (oftewel speed), 
methamfetamine (oftewel crystal meth), 
XTC, cocaïne en cannabis. Tijdens de 
dialoogavond van 9 juli werd de uitkomst 
van dit onderzoek besproken. Het kijken 
in deze ‘spiegel van de samenleving’ was 
best pijnlijk. Het rapport gaf aan dat 
vooral het gebruik van amfetamine hoog 

is op ons eiland. Op een lijst met 25 
gemeenten, waaronder enkele grote 
(Europese) steden, staat Goeree-
Overflakkee bovenaan. Voor de vier 
andere verdovende middelen zijn de 
resultaten vergelijkbaar met andere 
kleinere gemeenten en aanzienlijk lager 
dan in de grote gemeenten in ons land. De 
uitkomst van het onderzoek is opnieuw 
een duidelijk signaal dat er werk gemaakt 
moet worden van het vóórkomen én 
aanpakken van drugsgebruik. Tijdens 
dezelfde dialoogavond werd de 
conceptversie van de Beleidsnota 
Verslavingspreventie gepresenteerd. 
Deze nota beschrijft drie speerpunten: 
verbinding, bewustwording en 
drugsgebruik. Ook worden er vijf ambities 
geformuleerd. Een ding is zeker: er is 
werk aan de winkel. Wat onze fractie 
betreft wordt dit voortvarend opgepakt. 
Mogelijk kan het rioolwateronderzoek 
over een tijdje herhaald worden, zodat 
het uitgesloten kan worden dat de 
aanwezige toeristen van invloed zijn op 
de resultaten. Verder is het aan te 
bevelen om de onderzoeksresultaten, 
maar ook de aanpak uit het verleden 
grondig te analyseren. Deze analyse kan 
dan als onderlegger dienen voor de 
nieuwe beleidsnota. Belangrijk is het om 
daar alle actoren (o.a. de doelgroep, de 
professionals, de beleidsmakers) bij te 
betrekken. Hopelijk gaat ‘de spiegel van 
Goeree-Overflakkee’ er dan anders 
uitzien.

Regionale Energie Strategie
In 2019 presenteerde het kabinet het 
klimaatakkoord. Daarin is afgesproken dat 
we met elkaar de CO2 uitstoot sterk gaan 
verminderen. In 2030 moeten we een 
reductie hebben behaald van 50% ten 
opzichte van het jaar 1990. Nederland is 
opgedeeld in 30 energieregio’s. Binnen 
deze regio’s wordt onderzocht hoeveel 
duurzame energie er kan worden 
opgewekt, maar ook welke warmtebronnen 
beschikbaar kunnen komen om op termijn 
ons gasnet te vervangen. Voor alle 
onderzochte alternatieven wordt de 
haalbaarheid en betaalbaarheid in kaart 
gebracht binnen de Regionale Energie 
Strategie (RES). 

Op Goeree-Overflakkee wordt al veel 
duurzame energie opgewekt. De SGP-
fractie vindt dat wij duidelijk voorop 
lopen. Ook zien dat bepaalde grenzen wat 
maatschappelijk verantwoord is, worden 
bereikt. De grootste uitdaging die de 
burgers raakt, is hoe we in de toekomst 
onze woningen gaan verwarmen. Zijn 
alternatieven in vergelijking met aardgas 
haalbaar, betrouwbaar, veilig en 
betaalbaar? In belangrijke mate wordt 
haalbaarheid ook bepaald door het 
energielabel van de woning? Is het 
energielabel van de woning bekend? Wat 
zou u kunnen doen om uw woning 
duurzamer te maken en welke 
investeringen verwacht u te moeten doen 
als uw gasaansluiting er niet meer is? Met 
deze ingrijpende vragen beseffen wij het 
van belang om met elkaar in gesprek te 
gaan. Zo alleen kan Goeree-Overflakkee op 
een haalbare en betaalbare manier de 
transitie maken met draagvlak vanuit de 
samenleving.

Het was een hectische tijd voor de gemeente en gemeenteraad. 
Ambtenaren werkten van de een op de andere dag thuis, allerlei systemen 
werden van stal gehaald om met elkaar te kunnen communiceren, te 
kunnen vergaderen of te overleggen. Ook de fractie hielt regelmatig 
digitaal contact om de lopende zaken en die van het virus te blijven 
volgen. Signalen uit de samenleving werden opgepikt en doorgezet naar 
de gemeente. Hoe zit het met de weekmarkt, wordt oud papier nog wel 
opgehaald door vrijwilligers, zijn de (compensatie)maatregelen van de 
rijksoverheid voldoende, hoe zit het met de verenigingen, enz. Wat kan 
de gemeente nog meer doen om de verspreiding te voorkomen, maar ook, 
kan er veilig teruggeschaald worden.

De griffie-medewerkers hadden de ondankbare taak om de raadsleden in zeer 
korte tijd te leren om te gaan met het nieuwe werken. Er was een ander 
probleem, de gemeenteraad kon geen besluiten nemen, want om een besluit 
te kunnen nemen moet de voorzitter de gemeenteraad fysiek bijeenroepen. 
In deze bijeenkomst worden de (eventuele hoofdelijke) stemmingen 
gehouden. Door een spoedwet kon dit opgelost worden. Vanaf eind april kon 
de gemeenteraad weer besluiten nemen. Via Microsoft Teams worden de 
raadsvergaderingen digitaal georganiseerd. Daarvoor hoef je niet meer van 
huis en kan je zelfs vanaf je vakantieadres mee vergaderen. Ieder raadslid 
blijft dus in zijn eigen habitat, van Ouddorp tot de Plaet. Wel missen we het 
directe contact met collega’s tijdens de raadsvergadering en de informele 
contacten daarna. We leven als wereld in een bijzondere tijd. Waarin 
iedereen verlangt naar het oude normaal, maar we maken in zeer korte tijd 
een transitie van ongekende omvang mee, waarin het nieuwe normaal de 
standaard wordt.

Het is de bedoeling dat de gemeenteraad in september weer fysiek bijelkaar 
komt in het bestuurscentrum ‘Het Rondeel’. De opstelling van de raadzaal zal 
drastisch gewijzigd zijn waarbij de 1,5 meter norm zal zijn. Natuurlijk kunt u 
de raadsvergaderingen live volgen: https://goeree-overflakkee.notubiz.nl/
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Beeld: Wim van Vossen & Peter Grinwis

Besturen in coronatijd

Spreekuur fractievergadering
Als SGP-fractie bieden wij u de 
mogelijkheid om uw vragen te stellen 
aan de fractie. Tijdens de 
fractievergadering houden wij een 
‘vragen-halfuurtje’ waar u van harte 
welkom bent. De fractievergaderingen 
worden doorgaans gehouden op de 
dinsdag voor de raadsvergadering en 
zijn te vinden via de agenda op onze 
site. Wel graag even vooraf aanmelden 
bij onze fractiesecretaris: 
pcgrinwis@sgpgo.nl 

Raadsleden vergaderden in thuissituatie
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Fractualiteiten
In deze rubriek is aandacht voor diverse lopende zaken binnen de 
gemeente en gemeenteraad. Deze keer over besturen in 
coronatijd, veilige speelplekken, de spiegel van Goeree-Oveflakkee 
en regionale energietransitie. Andere bijdragen vindt u verderop 
in dit blad.

Veilige speelplekken
In de afgelopen periode vroeg de SGP 
aandacht voor speelplekken in 
nieuwbouwwijken, omdat nieuwbouwwijk 
‘de Ouwe werf’ in Middelharnis daarin 
niet is voorzien. Om bij een aangrenzend 
speelveldje te komen moet een drukke 
onoverzichtelijke weg worden 
overgestoken. Op de vraag of er alsnog 
een aantal parkeerplekken kunnen 
worden opgeofferd als er een 
burgerinitiatief zou ontstaan vanuit de 
wijk, antwoordde de wethouder dat dit 
niet mogelijk is. Er moet naast 
parkeerplaatsen voor wijkbewoners ook 
geparkeerd kunnen worden door 
bezoekers die uitgaansgelegenheden 
bezoeken. Oplossen kan pas als het 
Spuiplein wordt aangepakt en daar zal ook 
een speelvoorziening komen. 
Ook vroeg de SGP twee keer naar het 
gevaar nu deze wijk is afgesloten met een 
kademuur zonder vluchttrapjes. Het 
antwoord was dat de bodem aan de kant 
van de muur 60 tot 70 cm diep is, de 
kademuur niet langer dan 100 meter en 
dus slechts 50 meter gewaad moet 

worden om uit het water te komen. De 
wethouder vergeleek de situatie met een 
kerkgracht zoals die in enkele dorpen van 
ons eiland nog aanwezig is. Vraagsteller 
Rien van der Boom vond het nog 
behoorlijk diep en de afstanden te groot 
voor een kind. Overigens bleek later dat 
het water zelfs 110 cm diep is, zoals door 
een bewoner is opgemeten. De SGP blijft 
wijzen op de gevaarlijke situatie.

Spiegel van GO
Het rioolwater is een spiegel van de 
samenleving, volgens het water-
onderzoeksinstituut KWR. In juni en 
september 2019 hebben zij bij de vijf 
rioolwaterzuiveringsinstallaties op 
Goeree-Overflakkee onderzoek gedaan 
naar de aanwezigheid van vijf soorten 
drugs. Amfetamine (oftewel speed), 
methamfetamine (oftewel crystal meth), 
XTC, cocaïne en cannabis. Tijdens de 
dialoogavond van 9 juli werd de uitkomst 
van dit onderzoek besproken. Het kijken 
in deze ‘spiegel van de samenleving’ was 
best pijnlijk. Het rapport gaf aan dat 
vooral het gebruik van amfetamine hoog 

is op ons eiland. Op een lijst met 25 
gemeenten, waaronder enkele grote 
(Europese) steden, staat Goeree-
Overflakkee bovenaan. Voor de vier 
andere verdovende middelen zijn de 
resultaten vergelijkbaar met andere 
kleinere gemeenten en aanzienlijk lager 
dan in de grote gemeenten in ons land. De 
uitkomst van het onderzoek is opnieuw 
een duidelijk signaal dat er werk gemaakt 
moet worden van het vóórkomen én 
aanpakken van drugsgebruik. Tijdens 
dezelfde dialoogavond werd de 
conceptversie van de Beleidsnota 
Verslavingspreventie gepresenteerd. 
Deze nota beschrijft drie speerpunten: 
verbinding, bewustwording en 
drugsgebruik. Ook worden er vijf ambities 
geformuleerd. Een ding is zeker: er is 
werk aan de winkel. Wat onze fractie 
betreft wordt dit voortvarend opgepakt. 
Mogelijk kan het rioolwateronderzoek 
over een tijdje herhaald worden, zodat 
het uitgesloten kan worden dat de 
aanwezige toeristen van invloed zijn op 
de resultaten. Verder is het aan te 
bevelen om de onderzoeksresultaten, 
maar ook de aanpak uit het verleden 
grondig te analyseren. Deze analyse kan 
dan als onderlegger dienen voor de 
nieuwe beleidsnota. Belangrijk is het om 
daar alle actoren (o.a. de doelgroep, de 
professionals, de beleidsmakers) bij te 
betrekken. Hopelijk gaat ‘de spiegel van 
Goeree-Overflakkee’ er dan anders 
uitzien.
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gebracht binnen de Regionale Energie 
Strategie (RES). 

Op Goeree-Overflakkee wordt al veel 
duurzame energie opgewekt. De SGP-
fractie vindt dat wij duidelijk voorop 
lopen. Ook zien dat bepaalde grenzen wat 
maatschappelijk verantwoord is, worden 
bereikt. De grootste uitdaging die de 
burgers raakt, is hoe we in de toekomst 
onze woningen gaan verwarmen. Zijn 
alternatieven in vergelijking met aardgas 
haalbaar, betrouwbaar, veilig en 
betaalbaar? In belangrijke mate wordt 
haalbaarheid ook bepaald door het 
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van belang om met elkaar in gesprek te 
gaan. Zo alleen kan Goeree-Overflakkee op 
een haalbare en betaalbare manier de 
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samenleving.
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werden van stal gehaald om met elkaar te kunnen communiceren, te 
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digitaal contact om de lopende zaken en die van het virus te blijven 
volgen. Signalen uit de samenleving werden opgepikt en doorgezet naar 
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rijksoverheid voldoende, hoe zit het met de verenigingen, enz. Wat kan 
de gemeente nog meer doen om de verspreiding te voorkomen, maar ook, 
kan er veilig teruggeschaald worden.

De griffie-medewerkers hadden de ondankbare taak om de raadsleden in zeer 
korte tijd te leren om te gaan met het nieuwe werken. Er was een ander 
probleem, de gemeenteraad kon geen besluiten nemen, want om een besluit 
te kunnen nemen moet de voorzitter de gemeenteraad fysiek bijeenroepen. 
In deze bijeenkomst worden de (eventuele hoofdelijke) stemmingen 
gehouden. Door een spoedwet kon dit opgelost worden. Vanaf eind april kon 
de gemeenteraad weer besluiten nemen. Via Microsoft Teams worden de 
raadsvergaderingen digitaal georganiseerd. Daarvoor hoef je niet meer van 
huis en kan je zelfs vanaf je vakantieadres mee vergaderen. Ieder raadslid 
blijft dus in zijn eigen habitat, van Ouddorp tot de Plaet. Wel missen we het 
directe contact met collega’s tijdens de raadsvergadering en de informele 
contacten daarna. We leven als wereld in een bijzondere tijd. Waarin 
iedereen verlangt naar het oude normaal, maar we maken in zeer korte tijd 
een transitie van ongekende omvang mee, waarin het nieuwe normaal de 
standaard wordt.

Het is de bedoeling dat de gemeenteraad in september weer fysiek bijelkaar 
komt in het bestuurscentrum ‘Het Rondeel’. De opstelling van de raadzaal zal 
drastisch gewijzigd zijn waarbij de 1,5 meter norm zal zijn. Natuurlijk kunt u 
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aan de fractie. Tijdens de 
fractievergadering houden wij een 
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Het huidige afvalbeleidsplan van de 
gemeente loopt dit jaar af. Het was dus 
nodig om een nieuw plan te formuleren. 
Dit plan heeft de titel Grondstoffen-
beleidsplan meegekregen. Ons afval heeft 
namelijk waarde; het is een grondstof. Dit 
plan sluit aan op de circulariteitsge-
dachte. Het sluiten van (grondstof)ketens 
en -kringlopen en de totstandkoming van 
de circulaire economie past ook bij de 
duurzaamheidsambitie van ons eiland.
We hebben nog een uitdaging. Het aantal 
kilo’s restafval per inwoner op ons eiland 
ligt veel hoger dan de rest van Nederland. 
De Nederlandse gemeenten hebben 
afgesproken om de hoeveelheid restafval 
in stappen te verminderen. In 2020 mag 
de hoeveelheid restafval per inwoner 
maximaal 100 kg zijn en in 2025 30 kg. 
Voor onze gemeente is dat met ons 
huidige afvalbeleid geen haalbaar doel, 
omdat het gemiddelde op ons eiland op 
dit moment op 272 kg per inwoner ligt! 
Daarbij komt dat het verwerken van 
restafval steeds duurder wordt. Er moet 
dus echt iets gebeuren! 

Gewijzigd systeem
Om te kunnen gaan voldoen aan de 
hoeveelheden restafval wordt gefaseerd 
een nieuw systeem ingevoerd. De 
gemeenteraad heeft inmiddels ingestemd 
met het scenario ‘omgekeerd inzamelen 
+ diftar’. Wat houdt dat in? 

In het scenario ‘omgekeerd inzamelen + 
diftar’ komen geen extra minicontainers 
te staan in de straat. De container voor 
restafval verdwijnt en maakt plaats voor 
een container voor PMD. Restafval moet 
weggebracht worden naar een 
ondergrondse verzamelcontainer in de 
wijk. Hoe minder dat gebeurt, hoe 
goedkoper het is. 

Gefaseerd invoeren
Deze grote verandering in het Grond-
stoffenbeleid kan niet in een keer 
worden ingevoerd. De invoering vindt 

gefaseerd plaats. In de loop van 2021 zal 
begonnen worden met het systeem diftar. 
Voor het aanbieden van de container met 
restafval moet dan betaald gaan worden, 
maar goed scheiden loont. Hoe minder de 
container met restafval aan de weg staat, 
hoe minder u betaalt. PMD gaat ook 
opgehaald worden, nog niet in een 
container, maar in zakken. Als deze fase 
is afgerond wordt het omgekeerd 
inzamelen ingevoerd. Daarvoor is meer 
voorbereidingstijd nodig, omdat op veel 
locaties ondergrondse containers 
geïnstalleerd moeten worden. 
Implementatie van deze fase wordt 
verwacht in de loop van 2023. 

RAD
Om de ambitieuze doelen van het nieuwe 
grondstoffenbeleidsplan te kunnen 
realiseren is de gemeente onlangs 
toegetreden tot de Regionale Afval-
stoffendienst Hoeksche Waard (RAD). 
Deze organisatie voert het afval- en 
grondstoffenbeheer uit voor de gemeente 
Hoeksche Waard en gaat dat dus in de 
toekomst ook voor onze gemeente doen. 
De RAD heeft al geruime tijd ervaring met 
het systeem van inzamelen zoals dat ook 
in onze gemeente uitgevoerd zal worden. 
Die ervaring komt goed van pas om de 
hoeveelheid restafval per inwoner te gaan 
reduceren van 272 kg per persoon naar 50 
kg (verwachte hoeveelheid tussen 2025 en 
2030). 

Communicatie
De SGP-fractie staat achter het nieuwe 
Grondstoffenbeleid. Om te voldoen aan 
de doelstellingen van zo min mogelijk 
restafval en zo veel mogelijk hergebruik 
van grondstoffen, is het noodzakelijk om 
deze aanpassingen door te voeren. In de 
raadsvergadering van 14 november 2019 
gaf woordvoerder Corné Grinwis aan dat 
de positieve insteek om afval als 
grondstof te beschouwen de SGP-fractie 
zeer aanspreekt. In die vergadering vroeg 
hij nadrukkelijk aandacht dat duidelijk 
gecommuniceerd wordt naar de inwoners 
van onze gemeente. Communicatie over 
de wijzigingen van het inzamelen, maar 
ook om inwoners inzicht te geven wat met 
de opgehaalde grondstoffen wordt 
gedaan. Successen moeten gevierd 
worden en het moet zichtbaar zijn dat 
‘Goed Scheiden Loont’.

Wijziging inzamelsysteem ‘afval’

THEMA / Van afval naar grondstof

De inzameling van ons afval gaat helemaal veranderen. De 
gemeenteraad heeft daar al een paar keer over gesproken. 
Maar wat is hiervan de achtergrond en wat verandert er voor u 
thuis? In dit achtergrondartikel gaan we op zoek naar de 
antwoorden. 

Tekst: Adriaan Kasteleijn
Beeld: RADHW.NL

‘Zoals u in het artikel kunt lezen, hebben wij als 
inwoners van Goeree-Overflakkee de komende tijd 
een flinke uitdaging voor wat betreft het op korte 
termijn terugdringen van de hoeveelheid restafval 
per inwoner.

Om u hierbij te helpen, hebben we het programma 
‘Goed scheiden loont’ geïntroduceerd. Dit 
programma heeft zich in de Hoeksche Waard reeds 
bewezen.

Onder andere via de gemeentelijke pagina’s in de 
krant en via de sociale media geeft de gemeente 
tips om uw afval nog beter te scheiden. Dit heeft voor u ook een positief 
financieel effect: het minder vaak laten legen van de container voor restafval 
levert een direct voordeel voor u op. Daarnaast leidt een verlaging van de 
totale hoeveelheid restafval tot lagere kosten voor de verwerking daarvan, 
wat indirect ook weer een positief financieel effect heeft.

Ik reken erop dat we met elkaar de hoeveelheid restafval kunnen verlagen tot 
de landelijk overeengekomen norm. Wij zullen u daarbij zoveel mogelijk 
faciliteren. Heeft u ondanks de uitgebreide communicatie nog vragen, kunt u 
die uiteraard stellen. Wij zorgen dan voor een snelle beantwoording.’

Goed scheiden loont 

Reactie Tekst: Daan Markwat
Beeld: Wim van Vossen
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Omgekeerd inzamelen
Omgekeerd inzamelen is een 
maatregelen die inwoners stimuleert om 
hun afval goed te scheiden. Het 
inzamelen van restafval gebeurt niet 
meer. De inzameling van plastic en 
drankenkartons (PMD) wordt juist extra 
makkelijk gemaakt. Het PMD afval kan 
straks in een minicontainer die gewoon 
thuis wordt geleegd, maar het restafval 
moet weggebracht worden naar een 
ondergrondse verzamelcontainer in de 
wijk. Uitzondering hierbij is het 
buitengebied, waar ook het restafval 
nog gewoon opgehaald zal worden.

DIFTAR
Diftar komt van het woord ‘tarief-
differentiatie’. Dit is een instrument 
wat wordt gebruikt om mensen finan-
cieel te prikkelen restafval te voor-
komen en daarmee beter te scheiden. 
Naast een basistarief voor elk huis-
houden (afvalstoffenheffing) moet er 
aanvullend betaald worden voor het 
aanbieden van restafval. Het extra 
tarief voor restafval kan op verschil-
lende manieren bepaald worden. Op 
volume, op frequentie van aanbieden 
van een container en op gewicht. In 
onze gemeente wordt gekozen voor 
frequentie. Hoe vaker restafval wordt 
aangeboden, hoe duurder het wordt.

Wethouder Daan Markwat
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begonnen worden met het systeem diftar. 
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geïnstalleerd moeten worden. 
Implementatie van deze fase wordt 
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RAD
Om de ambitieuze doelen van het nieuwe 
grondstoffenbeleidsplan te kunnen 
realiseren is de gemeente onlangs 
toegetreden tot de Regionale Afval-
stoffendienst Hoeksche Waard (RAD). 
Deze organisatie voert het afval- en 
grondstoffenbeheer uit voor de gemeente 
Hoeksche Waard en gaat dat dus in de 
toekomst ook voor onze gemeente doen. 
De RAD heeft al geruime tijd ervaring met 
het systeem van inzamelen zoals dat ook 
in onze gemeente uitgevoerd zal worden. 
Die ervaring komt goed van pas om de 
hoeveelheid restafval per inwoner te gaan 
reduceren van 272 kg per persoon naar 50 
kg (verwachte hoeveelheid tussen 2025 en 
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De SGP-fractie staat achter het nieuwe 
Grondstoffenbeleid. Om te voldoen aan 
de doelstellingen van zo min mogelijk 
restafval en zo veel mogelijk hergebruik 
van grondstoffen, is het noodzakelijk om 
deze aanpassingen door te voeren. In de 
raadsvergadering van 14 november 2019 
gaf woordvoerder Corné Grinwis aan dat 
de positieve insteek om afval als 
grondstof te beschouwen de SGP-fractie 
zeer aanspreekt. In die vergadering vroeg 
hij nadrukkelijk aandacht dat duidelijk 
gecommuniceerd wordt naar de inwoners 
van onze gemeente. Communicatie over 
de wijzigingen van het inzamelen, maar 
ook om inwoners inzicht te geven wat met 
de opgehaalde grondstoffen wordt 
gedaan. Successen moeten gevierd 
worden en het moet zichtbaar zijn dat 
‘Goed Scheiden Loont’.

Wijziging inzamelsysteem ‘afval’

THEMA / Van afval naar grondstof

De inzameling van ons afval gaat helemaal veranderen. De 
gemeenteraad heeft daar al een paar keer over gesproken. 
Maar wat is hiervan de achtergrond en wat verandert er voor u 
thuis? In dit achtergrondartikel gaan we op zoek naar de 
antwoorden. 

Tekst: Adriaan Kasteleijn
Beeld: RADHW.NL

‘Zoals u in het artikel kunt lezen, hebben wij als 
inwoners van Goeree-Overflakkee de komende tijd 
een flinke uitdaging voor wat betreft het op korte 
termijn terugdringen van de hoeveelheid restafval 
per inwoner.

Om u hierbij te helpen, hebben we het programma 
‘Goed scheiden loont’ geïntroduceerd. Dit 
programma heeft zich in de Hoeksche Waard reeds 
bewezen.

Onder andere via de gemeentelijke pagina’s in de 
krant en via de sociale media geeft de gemeente 
tips om uw afval nog beter te scheiden. Dit heeft voor u ook een positief 
financieel effect: het minder vaak laten legen van de container voor restafval 
levert een direct voordeel voor u op. Daarnaast leidt een verlaging van de 
totale hoeveelheid restafval tot lagere kosten voor de verwerking daarvan, 
wat indirect ook weer een positief financieel effect heeft.

Ik reken erop dat we met elkaar de hoeveelheid restafval kunnen verlagen tot 
de landelijk overeengekomen norm. Wij zullen u daarbij zoveel mogelijk 
faciliteren. Heeft u ondanks de uitgebreide communicatie nog vragen, kunt u 
die uiteraard stellen. Wij zorgen dan voor een snelle beantwoording.’

Goed scheiden loont 

Reactie Tekst: Daan Markwat
Beeld: Wim van Vossen
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Omgekeerd inzamelen
Omgekeerd inzamelen is een 
maatregelen die inwoners stimuleert om 
hun afval goed te scheiden. Het 
inzamelen van restafval gebeurt niet 
meer. De inzameling van plastic en 
drankenkartons (PMD) wordt juist extra 
makkelijk gemaakt. Het PMD afval kan 
straks in een minicontainer die gewoon 
thuis wordt geleegd, maar het restafval 
moet weggebracht worden naar een 
ondergrondse verzamelcontainer in de 
wijk. Uitzondering hierbij is het 
buitengebied, waar ook het restafval 
nog gewoon opgehaald zal worden.

DIFTAR
Diftar komt van het woord ‘tarief-
differentiatie’. Dit is een instrument 
wat wordt gebruikt om mensen finan-
cieel te prikkelen restafval te voor-
komen en daarmee beter te scheiden. 
Naast een basistarief voor elk huis-
houden (afvalstoffenheffing) moet er 
aanvullend betaald worden voor het 
aanbieden van restafval. Het extra 
tarief voor restafval kan op verschil-
lende manieren bepaald worden. Op 
volume, op frequentie van aanbieden 
van een container en op gewicht. In 
onze gemeente wordt gekozen voor 
frequentie. Hoe vaker restafval wordt 
aangeboden, hoe duurder het wordt.

Wethouder Daan Markwat
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Tekst: Rien van der Boom
Beeld: Rien van der BoomTHEMA / Van afval naar grondstof

Kringloopwinkels passen in de circulaire economie
Stapte men vroeger als vanzelf naar een 
woonboulevard of een andere winkel als 
men iets nodig had, tegenwoordig gaat 
men veelal eerst naar een kringloop-
winkel. Dikwijls zijn daar nog best 
goede spullen te koop. Sommige 
mensen vinden het ook leuk om wat 
ouds  op te knappen. En er zijn altijd 
verzamelaars die regelmatig -soms 
wekelijks- diverse kringloopwinkels 
aflopen op zoek naar vingerhoedjes, 
eierdopjes, kristal vaasjes of wat dan 
ook.

Vanaf de jaren ‘80 van de vorige eeuw 
deden ze hun intrede, de kringloop-
winkels. In 2017 telde Nederland 1.700 
kringloopwinkels met een omzet van 250 
miljoen euro. Ze werden bezocht door 25 
miljoen bezoekers. In die kringloop-
winkels waren er toen 20.000 mensen 
werkzaam als vrijwilliger of binnen een 
leer- werkproject. Nu 3 jaar later is dat 

alleen nog maar toegenomen.
Op Flakkee kennen we ‘Goed voor Goed’ 
met vestigingen in Sommelsdijk, Oude 
Tonge en Stellendam, ‘t Lôôsje in 
Dirksland, ‘Alles wisselt’ in 
Ooltgensplaat, ‘t Pakhuusje in 
Middelharnis en de kringloopwinkel van 
Woord & Daad eveneens in Middelharnis. 
En misschien zijn er nog wel meer.

Er worden spullen gedoneerd die al dan 
niet opgeknapt weer te koop worden 
aangeboden. Vanuit het oogpunt van 
milieu dienen ze tot een beter klimaat. 
En de initiatiefnemers dienen er goede 
doelen mee bijvoorbeeld als opbrengst 
voor de zending, of ten gunste van de 
bouwkas van een kerk, wereldwijde 
projecten door Woord&Daad of zoals bij 
‘Goed voor Goed’ om werklozen een 
werk- leerproces aan te bieden. Soms kan 
dat leiden tot een reguliere arbeidsplaats 
of anders vinden mensen, dikwijls 
laaggeschoolden, daar een zinvolle 
dagbesteding. Kringloopwinkels zijn geen 
tweedehandswinkels. Dat zijn winkels die 
afgedankte spullen opkopen en weer met 
winst verkopen. Kringloopwinkels bestaan 
van donaties, dikwijls worden zij 
gevraagd een woning leeg te halen, 
bijvoorbeeld als mensen naar een 
verzorgings- verpleeghuis verhuizen.

Kringloopwinkels passen helemaal in de 
gedachte van een circulaire economie, 
een zgn. kringloopeconomie, een econo-
misch en industrieel systeem waarin geen 
eindige grondstofvoorraden worden uitge-
put en waarin reststoffen volledig op-
nieuw worden ingezet in het systeem. Dit 
in tegenstelling tot de lineaire economie 
waarbij eindige grondstofvoorraden wel 
worden uitgeput en na gebruik als onbruik-
baar afval in het milieu terechtkomen.

Het is altijd leuk een kringloopwinkel  
binnen te lopen, je ontmoet er meestal 
aardige mensen en dikwijls word je een 
kopje koffie aangeboden al of niet tegen 
een kleine vergoeding.

NOG NIET DEFINITIEF

Kringloopwinkel Goed voor Goed deed samen met de gemeente Goeree-Overflakkee mee aan de landelijke 
prijsvraag ‘ontwikkeling circulaire ambachtscentra’ en was daarmee één van de winnende inzendingen! 
De prijsvraag, een onderdeel van het Rijksprogramma VANG (Van Afval Naar Grondstof), bestond uit het maken 
van een plan over de ontwikkeling van een circulair ambachtscentrum. 

Een circulair ambachtscentrum brengt verschillende voordelen met zich mee. Zo 
wordt er afval gescheiden en gerecycled door reparaties en hergebruik. Herbruikbare 
materialen en producten blijven zo langer in gebruik. Dit zorgt ervoor dat onnodige 
verbranding voorkomen kan worden. Daarnaast vermindert het de hoeveelheid 
huishoudelijk restafval en de uitstoot van CO2. Ook ontstaan er nieuwe werk-
gelegenheidskansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, leerwerk-
plekken voor praktijkgerichte opleidingen en ruimte voor upcycling en ambachten. 
De beschreven uitgangspunten van een circulair ambachtscentrum sluiten naadloos 
aan bij de doelstellingen van kringloopcentrum Goed voor Goed. Deze organisatie 
is in 2012 opgestart door zorgondernemer Joost van Welsenis. Zijn doel is om 
ondernemingen op Goeree-Overflakkee op te richten en te exploiteren die gericht 
zijn op hergebruik. Vanaf 2019 kunnen de bezoekers van de milieustraat in 
Middelharnis hun bruikbare spullen inleveren bij personeel van Goed voor Goed. 
Doel van de samenwerking is om meer spullen een tweede leven te geven.

Circulair ambtscentrum

OUDE-TONGE
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Tekst: Rien van der Boom
Beeld: Rien van der BoomTHEMA / Van afval naar grondstof
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werkzaam als vrijwilliger of binnen een 
leer- werkproject. Nu 3 jaar later is dat 
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Dirksland, ‘Alles wisselt’ in 
Ooltgensplaat, ‘t Pakhuusje in 
Middelharnis en de kringloopwinkel van 
Woord & Daad eveneens in Middelharnis. 
En misschien zijn er nog wel meer.
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aangeboden. Vanuit het oogpunt van 
milieu dienen ze tot een beter klimaat. 
En de initiatiefnemers dienen er goede 
doelen mee bijvoorbeeld als opbrengst 
voor de zending, of ten gunste van de 
bouwkas van een kerk, wereldwijde 
projecten door Woord&Daad of zoals bij 
‘Goed voor Goed’ om werklozen een 
werk- leerproces aan te bieden. Soms kan 
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of anders vinden mensen, dikwijls 
laaggeschoolden, daar een zinvolle 
dagbesteding. Kringloopwinkels zijn geen 
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afgedankte spullen opkopen en weer met 
winst verkopen. Kringloopwinkels bestaan 
van donaties, dikwijls worden zij 
gevraagd een woning leeg te halen, 
bijvoorbeeld als mensen naar een 
verzorgings- verpleeghuis verhuizen.

Kringloopwinkels passen helemaal in de 
gedachte van een circulaire economie, 
een zgn. kringloopeconomie, een econo-
misch en industrieel systeem waarin geen 
eindige grondstofvoorraden worden uitge-
put en waarin reststoffen volledig op-
nieuw worden ingezet in het systeem. Dit 
in tegenstelling tot de lineaire economie 
waarbij eindige grondstofvoorraden wel 
worden uitgeput en na gebruik als onbruik-
baar afval in het milieu terechtkomen.

Het is altijd leuk een kringloopwinkel  
binnen te lopen, je ontmoet er meestal 
aardige mensen en dikwijls word je een 
kopje koffie aangeboden al of niet tegen 
een kleine vergoeding.

NOG NIET DEFINITIEF

Kringloopwinkel Goed voor Goed deed samen met de gemeente Goeree-Overflakkee mee aan de landelijke 
prijsvraag ‘ontwikkeling circulaire ambachtscentra’ en was daarmee één van de winnende inzendingen! 
De prijsvraag, een onderdeel van het Rijksprogramma VANG (Van Afval Naar Grondstof), bestond uit het maken 
van een plan over de ontwikkeling van een circulair ambachtscentrum. 

Een circulair ambachtscentrum brengt verschillende voordelen met zich mee. Zo 
wordt er afval gescheiden en gerecycled door reparaties en hergebruik. Herbruikbare 
materialen en producten blijven zo langer in gebruik. Dit zorgt ervoor dat onnodige 
verbranding voorkomen kan worden. Daarnaast vermindert het de hoeveelheid 
huishoudelijk restafval en de uitstoot van CO2. Ook ontstaan er nieuwe werk-
gelegenheidskansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, leerwerk-
plekken voor praktijkgerichte opleidingen en ruimte voor upcycling en ambachten. 
De beschreven uitgangspunten van een circulair ambachtscentrum sluiten naadloos 
aan bij de doelstellingen van kringloopcentrum Goed voor Goed. Deze organisatie 
is in 2012 opgestart door zorgondernemer Joost van Welsenis. Zijn doel is om 
ondernemingen op Goeree-Overflakkee op te richten en te exploiteren die gericht 
zijn op hergebruik. Vanaf 2019 kunnen de bezoekers van de milieustraat in 
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Circulair ambtscentrum
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René Huisman: ‘Goed Scheiden Loont’!
Vanaf juli is de Regionale Afvaldienst (RAD) verantwoordelijk voor het ophalen van afval in onze gemeente. De RAD is 
specialist op het gebied van grondstoffenmanagement en -partner in het beheer van een schone leefomgeving. Opgericht 
door de gemeente Hoeksche Waard en nu is gemeente Goeree-Overflakkee mede-aandeelhouder. De RAD zet in op de 
transitie naar een circulaire economie: het overstappen op een economie die gericht is op het hergebruik van grondstoffen. 
Grondstoffen worden ook schaarser en duurder. We spreken met directeur René Huisman over zijn werk en ambities.

Even voorstellen…
Graag stelt de heer Huisman zich voor: “Ik 
ben René Huisman, 44 jaar oud, getrouwd 
met Wendela en wij hebben vier kinderen 
in de leeftijd van 7 t/m 19 jaar. Wij wonen 
in Goudswaard. Mijn loopbaan is zo’n 24 
jaar geleden gestart bij Visser & Visser 
accountants als assistent accountant. In 
2001 ben ik bij de RAD in dienst gekomen 
in de functie van hoofd administratie. Door 
ziekte van een aantal verschillende 
collega’s zat ik bij de RAD in korte tijd op 
veel verschillende stoelen en leerde de 
afvalwereld in al zijn facetten kennen. 
Vanaf 2007 verving ik de toenmalige 
directeur, deze vervanging duurde ruim 2 
jaar. Toen in 2019 de vacature van 
directeur werd opengesteld heb ik 
gesolliciteerd op deze functie. Een drukke, 
mooie en verantwoordelijke functie bij 
een leuke organisatie met betrokken 
collega’s. Naast mijn werk als directeur 
ben ik ouderling in de Hervormde 
gemeente van Goudswaard. Ook ben ik als 
vrijwillig brandweerman actief bij 
verschillende korpsen. Ik verveel me dus 
niet.”

Hoe is de RAD ontstaan?
“De geschiedenis van de RAD begint in 
1957 toen de toenmalige gemeenten 
Mijnsheerenland, Westmaas, Klaaswaal en 
Heinenoord het Intercommunaal Lichaam 
Mijnsheerenland oprichten om het ophalen 
van huisvuil wat gezamenlijk op te pakken. 
In de loop van de jaren is door 
herindelingen de gemeenschappelijke 
regeling RAD Hoeksche Waard ontstaan 
waarin alle vijf toenmalige gemeenten van 
de Hoeksche Waard deelnemer waren. 
Deze regeling was een van de weinige 
gemeenschappelijke regelingen in 
Nederland die het afvalbeleid en de hoogte 
van de afvalstoffenheffing kon bepalen. Bij 
de herindeling van de Hoeksche Waard is 
nagedacht over de rol en positie van de 
gemeenschappelijke regeling. Gezien de 
eigenstandige rol en de nadruk op de 

uitvoering is besloten om de 
gemeenschappelijke regeling om te zetten 
in een andere juridische structuur: van 
gemeenschappelijke regeling naar een 
besloten vennootschap waarvan de 
gemeente aandeelhouder was. Het doel 
van de RAD is onveranderd gebleven; slim 
omgaan met (potentiële) grondstoffen in 
een circulaire economie, het verminderen 
van restafval en het ontzorgen van de 
gemeenten. Per 1 juli is de gemeente 
Goeree-Overflakkee toegetreden en heeft 
de RAD twee aandeelhouders en dus ook 
twee opdrachtgevers.” 

Doelstelling van de overheid is om 
restafval te verminderen en beter te 
scheiden. Wat heeft de RAD de 
afgelopen tijd hierin kunnen betekenen?
“In de Hoeksche Waard lag het aanbod van 
restafval in 2014 boven de 230 kilo per 
inwoner. Het scheidingspercentage was nog 
geen 60%. Ook in de Hoeksche Waard 
realiseerden we ons dat het verwerken van 
restafval steeds duurder zou worden. 

Door het terugdringen van de hoeveelheid 
restafval konden duurzaamheids-
doelstellingen worden gerealiseerd die op 
de lange termijn ook voordelig voor de 
inwoner zou zijn. We committeerden ons 
aan de doelstellingen Van Afval Naar 
Grondstof (VANG) om de hoeveelheid 
restafval terug te dringen naar 100 kilo en 
75% scheiding in 2020. Besloten is toen om 

met ingang van 2016 een systeem van 
tariefdifferentiatie, het ‘Goed Scheiden 
Loont’ systeem, in te voeren waarbij voor 
het aanbieden van restafval een tarief in 
rekening werd gebracht. Het effect bleek al 
snel in 2016 enorm; de hoeveelheid 
restafval daalde naar 134 kilo en het 
scheidingspercentage steeg naar 74%. De 
hoeveelheid GFT nam met bijna 14% toe, 
het gescheiden ingezameld oud papier nam 
met 10% toe. De hoeveelheid PMD steeg 
zelfs van 8 kilo naar 28 kilo! Dit was boven 
verwachting en vergde bij de logistiek de 
nodige aanpassingen. Voor PMD is daarom in 
de Hoeksche Waard halverwege 2016 
besloten om de verzamelcontainers weg te 
halen en het PMD wekelijks huis aan huis in 
te zamelen. Nu in 2020 hebben we nog 
maar 121 kilo restafval per inwoner. 
Vergeleken met 2014 scheelt voor de 
Hoeksche Waard jaarlijks 9,5 miljoen kilo 
restafval wat niet meer (duur) verbrand 
hoeft te worden. De VANG-doelstellingen 
zijn niet gehaald maar we zijn al een eind 
op weg.”

Tekst: Peter Grinwis & René Huisman
Beeld: RADINTERVIEW… Van afval naar grondstof

René Huisman,
Directeur Regionale Afvaldienst

Het is de bedoeling om ook op Goeree-
Overflakkee vanaf april 2021 een nieuw 
(tarief)systeem in te voeren. Welke 
ervaringen heeft u? 
“Tijdens de voorbereidingen was er in de 
Hoeksche Waard best wel wat weerstand 
tegen het nieuwe systeem. Hoewel uit een 
eerder bewonersonderzoek bleek dat 
iedereen zich kon vinden in de uitspraak 
‘de vervuiler betaald’, vonden veel mensen 
blijkbaar dat deze uitspraak niet voor hen 
maar wel voor de buren van toepassing 
was. Zelf was ik toen, met naar de huidige 
maatstaven een groot gezin, proefkonijn. 
Wij hadden onze jongste nog in de luiers en 
dus redelijk veel restafval. In 2016 hoefde 
ik mijn container maar acht keer aan te 
bieden, tegenwoordig zetten we het als 
gezin nog maar zes keer per jaar onze 
container aan de weg. Het gemiddelde 
aanbod is rond de tien tot elf keer per jaar. 
Uit het bewonersonderzoek wat we in 2017 
hebben gehouden bleek dat de bewoners 
tevreden waren met het nieuwe systeem. 
Ze gaven een 7,8 als gemiddeld rapport-
cijfer. Nu is het systeem niet meer weg te 
denken uit de Hoeksche Waard. Veel men-
sen waren bang voor een toename van 
afvaldumpingen in de polders van de 
Hoeksche Waard. Dit is niet het geval 
geweest.” 

Waarom denkt u dat bronscheiding beter 
is dan nascheiding, terwijl diverse 
gemeenten juist daarop overstappen? 
“De ontwikkelingen gaan snel en er is ook 
veel te doen over nascheiding. De afge-
lopen jaren heeft de AVR een nascheidings-
installatie gebouwd en diverse grote ge-
meenten laten hier het restafval in 
nascheiden. Dit klinkt als een eenvoudige 
oplossing maar wat veel mensen zich 
onvoldoende realiseren is dat deze 
installaties alleen het PMD eruit sorteren. 
Focus op nascheiding heeft dus een nega-
tief effect op de gescheiden inzameling 
van de andere stromen zoals GFT en 
papier. In stedelijke gebieden waar bron-
scheiding door de burger lastig is, is 
nascheiding een goede oplossing. Voor een 
landelijk gebied als Goeree-Overflakkee is 
dit anders. Het Grondstoffenbeleidsplan 
van de gemeente geeft ook aan dat de 
combinatie van nascheiding (van PMD) met 
een Goed Scheiden Loont systeem zorgt 
voor verstoring van de sturingsmoge-
lijkheden. Als RAD blijven we samen met 

de gemeenten de ontwikkelingen vol-
gen. Het Grondstoffenbeleidsplan van 
de gemeente voorziet in een evaluatie 
zo’n 2 jaar na invoering van het nieuwe 
systeem. Terecht vind ik, een dergelijke 
evaluatie is noodzakelijk om de behaal-
de resultaten en ontwikkelingen nog 
eens af te zetten tegen de oorspron-
kelijke verwachtingen. Het doel voor 
Goeree-Overflakkee is nu in iedere 
geval om de hoeveelheid restafval (nog 
230 kilo per inwoner) fors te 
verminderen.”

Jaren geleden konden voor het 
verwerken van afval gunstige 
contracten worden afgesloten, 
waarmee de afvalstoffenheffing laag 
gehouden kon worden. Hoe ziet die 
markt er nu uit?
“De huidige omstandigheden zijn niet 
eenvoudig. Recente aanbestedingen bij 
andere gemeenten laten geen vrolijk 
beeld zien. De prijzen voor de ver-
werking van restafval en GFT zullen in 
de toekomst stijgen ben ik bang. Daar-
naast staan mede door de effecten van 
Covid-19 de opbrengsten voor PMD, 
papier en textiel sterk onder druk. De 
verwerkingsmarkt is internationaal, 
gemeenten hebben een beperkte in-
vloed. De samenwerking van Hoeksche 
Waard en Goeree-Overflakkee binnen 
de RAD is dan ook een logische stap. De 
recente invoering van de verbrandings-
belasting op restafval onderstreept de 
urgentie om de hoeveelheid restafval 
snel terug te dringen en grip te houden 
op de kosten. Met invoering van ‘Goed 
Scheiden Loont’ beschikt de gemeente 
straks over een ideaal beleids- en 
sturingsinstrument.”

 Op welke wijze denkt u inwoners te 
kunnen overtuigen van het belang van 
goed scheiden?
“Naast de prijsprikkel proberen we de 
bewoners ook te overtuigen door middel 
van voorlichting. De kinderen willen we 
hierbij nauw betrekken. Al vanaf 2009 
geven wij afvallessen op de basisscholen 
en in de Hoeksche Waard zijn veel 
scholen Afvalvrij. Dit project willen we 
doortrekken naar Goeree-Overflakkee. 
Veel mensen denken dat nog veel afval 
op een hoop beland. Dit zijn 
indianenverhalen, waarom zouden we in 
Nederland papier gescheiden ophalen en 
vervolgens verbranden? Het kan 
voorkomen dat een lading PMD wordt 
afgekeurd vanwege de aanwezige 
vervuiling, maar dat is uiteraard niet de 
bedoeling. In de Hoeksche Waard is dit 
in de afgelopen jaren gelukkig slechts 
één keer voorgekomen. Wij zullen dan 
naast het verstrekken van informatie 
ook goed letten op de kwaliteit van de 
aangeboden grondstoffen.”  

Wanneer kunnen we de eerste 
resultaten verwachten? 
“De komende periode moet er in korte 
tijd veel werk worden verzet, dat is niet 
eenvoudig; het opzetten van een 
compleet nieuw inzamelsysteem, het 
uitzetten van nieuwe containers en de 
organisatie van inzameling regelen. Dat 
zal niet zonder slag of stoot gaan, in het 
begin zullen er best wat zaken anders 
lopen dan gewenst. Maar uiteindelijk 
verwacht ik in de loop van 2021 dat ook 
de inwoners van Goeree-Overflakkee 
ervaren dat ‘Goed Scheiden Loont’.”

‘In 2016 hoefde ik 
mijn container maar 

acht keer aan te 
bieden, tegenwoordig 

zetten we het als gezin 
nog maar zes keer per 

jaar onze container 
aan de weg’.
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René Huisman: ‘Goed Scheiden Loont’!
Vanaf juli is de Regionale Afvaldienst (RAD) verantwoordelijk voor het ophalen van afval in onze gemeente. De RAD is 
specialist op het gebied van grondstoffenmanagement en -partner in het beheer van een schone leefomgeving. Opgericht 
door de gemeente Hoeksche Waard en nu is gemeente Goeree-Overflakkee mede-aandeelhouder. De RAD zet in op de 
transitie naar een circulaire economie: het overstappen op een economie die gericht is op het hergebruik van grondstoffen. 
Grondstoffen worden ook schaarser en duurder. We spreken met directeur René Huisman over zijn werk en ambities.

Even voorstellen…
Graag stelt de heer Huisman zich voor: “Ik 
ben René Huisman, 44 jaar oud, getrouwd 
met Wendela en wij hebben vier kinderen 
in de leeftijd van 7 t/m 19 jaar. Wij wonen 
in Goudswaard. Mijn loopbaan is zo’n 24 
jaar geleden gestart bij Visser & Visser 
accountants als assistent accountant. In 
2001 ben ik bij de RAD in dienst gekomen 
in de functie van hoofd administratie. Door 
ziekte van een aantal verschillende 
collega’s zat ik bij de RAD in korte tijd op 
veel verschillende stoelen en leerde de 
afvalwereld in al zijn facetten kennen. 
Vanaf 2007 verving ik de toenmalige 
directeur, deze vervanging duurde ruim 2 
jaar. Toen in 2019 de vacature van 
directeur werd opengesteld heb ik 
gesolliciteerd op deze functie. Een drukke, 
mooie en verantwoordelijke functie bij 
een leuke organisatie met betrokken 
collega’s. Naast mijn werk als directeur 
ben ik ouderling in de Hervormde 
gemeente van Goudswaard. Ook ben ik als 
vrijwillig brandweerman actief bij 
verschillende korpsen. Ik verveel me dus 
niet.”

Hoe is de RAD ontstaan?
“De geschiedenis van de RAD begint in 
1957 toen de toenmalige gemeenten 
Mijnsheerenland, Westmaas, Klaaswaal en 
Heinenoord het Intercommunaal Lichaam 
Mijnsheerenland oprichten om het ophalen 
van huisvuil wat gezamenlijk op te pakken. 
In de loop van de jaren is door 
herindelingen de gemeenschappelijke 
regeling RAD Hoeksche Waard ontstaan 
waarin alle vijf toenmalige gemeenten van 
de Hoeksche Waard deelnemer waren. 
Deze regeling was een van de weinige 
gemeenschappelijke regelingen in 
Nederland die het afvalbeleid en de hoogte 
van de afvalstoffenheffing kon bepalen. Bij 
de herindeling van de Hoeksche Waard is 
nagedacht over de rol en positie van de 
gemeenschappelijke regeling. Gezien de 
eigenstandige rol en de nadruk op de 

uitvoering is besloten om de 
gemeenschappelijke regeling om te zetten 
in een andere juridische structuur: van 
gemeenschappelijke regeling naar een 
besloten vennootschap waarvan de 
gemeente aandeelhouder was. Het doel 
van de RAD is onveranderd gebleven; slim 
omgaan met (potentiële) grondstoffen in 
een circulaire economie, het verminderen 
van restafval en het ontzorgen van de 
gemeenten. Per 1 juli is de gemeente 
Goeree-Overflakkee toegetreden en heeft 
de RAD twee aandeelhouders en dus ook 
twee opdrachtgevers.” 

Doelstelling van de overheid is om 
restafval te verminderen en beter te 
scheiden. Wat heeft de RAD de 
afgelopen tijd hierin kunnen betekenen?
“In de Hoeksche Waard lag het aanbod van 
restafval in 2014 boven de 230 kilo per 
inwoner. Het scheidingspercentage was nog 
geen 60%. Ook in de Hoeksche Waard 
realiseerden we ons dat het verwerken van 
restafval steeds duurder zou worden. 

Door het terugdringen van de hoeveelheid 
restafval konden duurzaamheids-
doelstellingen worden gerealiseerd die op 
de lange termijn ook voordelig voor de 
inwoner zou zijn. We committeerden ons 
aan de doelstellingen Van Afval Naar 
Grondstof (VANG) om de hoeveelheid 
restafval terug te dringen naar 100 kilo en 
75% scheiding in 2020. Besloten is toen om 

met ingang van 2016 een systeem van 
tariefdifferentiatie, het ‘Goed Scheiden 
Loont’ systeem, in te voeren waarbij voor 
het aanbieden van restafval een tarief in 
rekening werd gebracht. Het effect bleek al 
snel in 2016 enorm; de hoeveelheid 
restafval daalde naar 134 kilo en het 
scheidingspercentage steeg naar 74%. De 
hoeveelheid GFT nam met bijna 14% toe, 
het gescheiden ingezameld oud papier nam 
met 10% toe. De hoeveelheid PMD steeg 
zelfs van 8 kilo naar 28 kilo! Dit was boven 
verwachting en vergde bij de logistiek de 
nodige aanpassingen. Voor PMD is daarom in 
de Hoeksche Waard halverwege 2016 
besloten om de verzamelcontainers weg te 
halen en het PMD wekelijks huis aan huis in 
te zamelen. Nu in 2020 hebben we nog 
maar 121 kilo restafval per inwoner. 
Vergeleken met 2014 scheelt voor de 
Hoeksche Waard jaarlijks 9,5 miljoen kilo 
restafval wat niet meer (duur) verbrand 
hoeft te worden. De VANG-doelstellingen 
zijn niet gehaald maar we zijn al een eind 
op weg.”

Tekst: Peter Grinwis & René Huisman
Beeld: RADINTERVIEW… Van afval naar grondstof

René Huisman,
Directeur Regionale Afvaldienst

Het is de bedoeling om ook op Goeree-
Overflakkee vanaf april 2021 een nieuw 
(tarief)systeem in te voeren. Welke 
ervaringen heeft u? 
“Tijdens de voorbereidingen was er in de 
Hoeksche Waard best wel wat weerstand 
tegen het nieuwe systeem. Hoewel uit een 
eerder bewonersonderzoek bleek dat 
iedereen zich kon vinden in de uitspraak 
‘de vervuiler betaald’, vonden veel mensen 
blijkbaar dat deze uitspraak niet voor hen 
maar wel voor de buren van toepassing 
was. Zelf was ik toen, met naar de huidige 
maatstaven een groot gezin, proefkonijn. 
Wij hadden onze jongste nog in de luiers en 
dus redelijk veel restafval. In 2016 hoefde 
ik mijn container maar acht keer aan te 
bieden, tegenwoordig zetten we het als 
gezin nog maar zes keer per jaar onze 
container aan de weg. Het gemiddelde 
aanbod is rond de tien tot elf keer per jaar. 
Uit het bewonersonderzoek wat we in 2017 
hebben gehouden bleek dat de bewoners 
tevreden waren met het nieuwe systeem. 
Ze gaven een 7,8 als gemiddeld rapport-
cijfer. Nu is het systeem niet meer weg te 
denken uit de Hoeksche Waard. Veel men-
sen waren bang voor een toename van 
afvaldumpingen in de polders van de 
Hoeksche Waard. Dit is niet het geval 
geweest.” 

Waarom denkt u dat bronscheiding beter 
is dan nascheiding, terwijl diverse 
gemeenten juist daarop overstappen? 
“De ontwikkelingen gaan snel en er is ook 
veel te doen over nascheiding. De afge-
lopen jaren heeft de AVR een nascheidings-
installatie gebouwd en diverse grote ge-
meenten laten hier het restafval in 
nascheiden. Dit klinkt als een eenvoudige 
oplossing maar wat veel mensen zich 
onvoldoende realiseren is dat deze 
installaties alleen het PMD eruit sorteren. 
Focus op nascheiding heeft dus een nega-
tief effect op de gescheiden inzameling 
van de andere stromen zoals GFT en 
papier. In stedelijke gebieden waar bron-
scheiding door de burger lastig is, is 
nascheiding een goede oplossing. Voor een 
landelijk gebied als Goeree-Overflakkee is 
dit anders. Het Grondstoffenbeleidsplan 
van de gemeente geeft ook aan dat de 
combinatie van nascheiding (van PMD) met 
een Goed Scheiden Loont systeem zorgt 
voor verstoring van de sturingsmoge-
lijkheden. Als RAD blijven we samen met 

de gemeenten de ontwikkelingen vol-
gen. Het Grondstoffenbeleidsplan van 
de gemeente voorziet in een evaluatie 
zo’n 2 jaar na invoering van het nieuwe 
systeem. Terecht vind ik, een dergelijke 
evaluatie is noodzakelijk om de behaal-
de resultaten en ontwikkelingen nog 
eens af te zetten tegen de oorspron-
kelijke verwachtingen. Het doel voor 
Goeree-Overflakkee is nu in iedere 
geval om de hoeveelheid restafval (nog 
230 kilo per inwoner) fors te 
verminderen.”

Jaren geleden konden voor het 
verwerken van afval gunstige 
contracten worden afgesloten, 
waarmee de afvalstoffenheffing laag 
gehouden kon worden. Hoe ziet die 
markt er nu uit?
“De huidige omstandigheden zijn niet 
eenvoudig. Recente aanbestedingen bij 
andere gemeenten laten geen vrolijk 
beeld zien. De prijzen voor de ver-
werking van restafval en GFT zullen in 
de toekomst stijgen ben ik bang. Daar-
naast staan mede door de effecten van 
Covid-19 de opbrengsten voor PMD, 
papier en textiel sterk onder druk. De 
verwerkingsmarkt is internationaal, 
gemeenten hebben een beperkte in-
vloed. De samenwerking van Hoeksche 
Waard en Goeree-Overflakkee binnen 
de RAD is dan ook een logische stap. De 
recente invoering van de verbrandings-
belasting op restafval onderstreept de 
urgentie om de hoeveelheid restafval 
snel terug te dringen en grip te houden 
op de kosten. Met invoering van ‘Goed 
Scheiden Loont’ beschikt de gemeente 
straks over een ideaal beleids- en 
sturingsinstrument.”

 Op welke wijze denkt u inwoners te 
kunnen overtuigen van het belang van 
goed scheiden?
“Naast de prijsprikkel proberen we de 
bewoners ook te overtuigen door middel 
van voorlichting. De kinderen willen we 
hierbij nauw betrekken. Al vanaf 2009 
geven wij afvallessen op de basisscholen 
en in de Hoeksche Waard zijn veel 
scholen Afvalvrij. Dit project willen we 
doortrekken naar Goeree-Overflakkee. 
Veel mensen denken dat nog veel afval 
op een hoop beland. Dit zijn 
indianenverhalen, waarom zouden we in 
Nederland papier gescheiden ophalen en 
vervolgens verbranden? Het kan 
voorkomen dat een lading PMD wordt 
afgekeurd vanwege de aanwezige 
vervuiling, maar dat is uiteraard niet de 
bedoeling. In de Hoeksche Waard is dit 
in de afgelopen jaren gelukkig slechts 
één keer voorgekomen. Wij zullen dan 
naast het verstrekken van informatie 
ook goed letten op de kwaliteit van de 
aangeboden grondstoffen.”  

Wanneer kunnen we de eerste 
resultaten verwachten? 
“De komende periode moet er in korte 
tijd veel werk worden verzet, dat is niet 
eenvoudig; het opzetten van een 
compleet nieuw inzamelsysteem, het 
uitzetten van nieuwe containers en de 
organisatie van inzameling regelen. Dat 
zal niet zonder slag of stoot gaan, in het 
begin zullen er best wat zaken anders 
lopen dan gewenst. Maar uiteindelijk 
verwacht ik in de loop van 2021 dat ook 
de inwoners van Goeree-Overflakkee 
ervaren dat ‘Goed Scheiden Loont’.”

‘In 2016 hoefde ik 
mijn container maar 

acht keer aan te 
bieden, tegenwoordig 

zetten we het als gezin 
nog maar zes keer per 

jaar onze container 
aan de weg’.
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Bijeenkomsten

Afd. Oostflakkee
Donderdag 1 oktober 2020
Tijdrede
Spreker: ds. T.A. Bakker (Hersteld 
Hervormde Predikant Nieuwe-Tonge)
Plaats: HHK Ooltgensplaat, 
Lindenlaan 4, Ooltgensplaat
Aanvang: 19:30 uur
Organisatie: SGP Oostflakkee

Afd. Goedereede
Dinsdag 6 oktober 2020
Jaarvergadering
Plaats: Ver. gebouw ‘Eben-Haëzer’
Preekhillaan 3, Ouddorp
Aanvang: 19:30 uur
Organisatie: SGP Goedereede

Afd. Goedereede
Dinsdag 6 oktober 2020
Themabijeenkomst
Thema: ‘Duur of duurzaam?!’
Sprekers: SGP-raadsleden
Plaats: Ver. gebouw ‘Eben-Haëzer’
Preekhillaan 3, Ouddorp
Aanvang: 20:30 uur
Organisatie: SGP & SGPJ Goedereede

Voor alle data geldt: Deo Volente

Bestuurslid afdeling Goedereede
Als afdeling Goedereede zijn we één van de vier SGP-afdelingen van het eiland. 
Naast de ruim 300 leden vertegenwoordigen we alle SGP-stemmers op de kop 
van het eiland. Als bestuurslid van de afdeling geef je inhoud aan het politieke 
SGP-geluid. Jouw mening doet er in de verschillende vergaderingen toe! In de 
diverse geledingen van het eiland draai je actief mee en krijg je ruimte om voor 
de belangen van onze achterban op te komen. 
Heb je interesse om je op deze manier in te zetten voor Bijbelse politiek op het 
eiland, stuur dan een e-mail naar secretariaatgoedereede@sgpgo.nl

Bestuurslid Gemeentelijke afdeling Goeree-Overflakkee (lid Goedereede)
De Gemeentelijke Afdeling van SGP Goeree-Overflakkee is een verbindend 
orgaan van de lokale, plaatselijke afdelingen. 
De Gemeentelijke afdeling belegt ledenvergaderingen, o.a. voor de vaststelling 
van de jaarlijkse SGP-begroting. Ook het opstellen van het SGP-
verkiezingsprogramma en van de SGP-kieslijst vallen onder de verantwoording 
van de Gemeentelijk afdeling. Het bestuur van de gemeentelijke afdeling houdt 
tevens gesprekken met de SGP-raadsleden en de SGP-wethouders.
Als grootste plaatselijke afdeling van de gemeente vaardigen we vanuit onze 
afdeling 2 leden af om zitting te nemen in het bestuur van de Gemeentelijke 
afdeling Goeree-Overflakkee. Vanwege het aftreden en het niet herkiesbaar zijn 
van een huidig bestuurslid ontstaat er dit najaar een vacature. Wanneer u uw 
bestuurlijke ervaring in wilt zetten voor christelijke politiek op het eiland, 
nodigen we u van harte uit te reageren op bovenstaande vacature. U kunt uw 
interesse kenbaar maken bij het secretariaat van onze afdeling, 
secretariaatgoedereede@sgpgo.nl

Wanneer u inlichtingen wilt over één van de bovenstaande functies kunt u 
ook contact opnemen met de voorzitter van de plaatselijke afdeling 
Huibert Slingerland op het volgende nummer 06-20110772

Vacature SGP-Jongeren Goedereede
Het bestuur van de SGPj Goedereede zoekt nieuwe bestuursleden! We streven 
er naar om elk jaar een aantal leuke (politieke) activiteiten te organiseren voor 
jongeren. Je kan daarbij denken aan het bezoeken van bijv. steden, een 
schooldebat houden en een avond organiseren waarbij we een spreker 
uitnodigen. Ons doel is om jongeren actief te betrekken bij de brede wereld van 
politiek.

Spreekt dit je aan? Laat het dan weten aan de voorzitter Cornelis van Velzen 
tel. 06-22345166 of bestuursgpjgoedereede@sgpgo.nl

Tijdrede afdeling Oostflakkee

PARTIJVARIA Teksten: SGP-afdelingen GO
Beeld: SGP en SGPGO

Redactie:
P.C. Grinwis (hoofdredacteur)
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eindredactie-ledenmagazine@sgpgo.nl
M. van der Boom (redactiesecretaris)
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Foto’s met dank aan Wim van Vossen,
Sander Nipius, gemeente Goeree- Overflakkee 
en archief SGP GO.
Foto voorpagina: 
Renewi, de huidige afvalinzamelaar

Dit blad wordt uitgegeven door de werkgroep Printmedia, onder verant-woordelijkheid van 
de Commissie Publi-citeit SGP Goeree-Overflakkee. In deze commissie zijn alle geledingen 
van de SGP op Goeree-Overflakkee vertegenwoordigd.

Colofon
Word lid van de SGP!
De SGP-afdelingen op Goeree-
Overflakkee hebben ruim 800 
leden, maar daar kunnen er zeker 
nog wel een paar bij...

Steunt u het gedachtengoed van de 
SGP? Schroom dan niet om lid te 
worden. U ontvangt dan ons 
Ledenmagazine twee keer per jaar 
met informatie vanuit de 
gemeentepolitiek. Daarnaast 
ontvangt u tien keer per jaar het 
partijblad ‘de Banier’. Natuurlijk 
kunt u ook volop meedoen bij de 
diverse bijeenkomsten van de SGP. 
Aanmelden kan gemakkelijk via 
www.sgp.nl/lidworden.

Vacatures SGP-afdeling Goedereede

Vindt u Bijbelse politiek 
belangrijk? Is de SGP uw 
partij? En wilt u zich graag 
hiervoor inzetten? Dan is 
dit uw kans! Wij zoeken 
voor verschillende functies 
actieve leden die zich 
hiervoor willen inzetten: 

Duurzame energie is een belangrijk 
item voor de komende periode. De 
SGP weet van de vele vragen die 
leven bij de inwoners op Goeree-
Overflakkee. 

Daarom organiseert de SGP-afdeling 
Goedereede in samenwerking met de 
SGP-fractie een bijeenkomst over dit 
thema. Iedereen is daarbij van harte 
uitgenodigd om mee te spreken over het 
thema: ‘Duur of duurzaam?’, verstandig 
beleid voor de toekomst!’ Vanaf 19.30 
uur zal eerst de jaarvergadering worden 
gehouden.

De bijeenkomst sluit aan bij het 
jaarthema van SGP Goeree-
Overflakkee: ‘Duurzame energie, 
rentmeester in de 21e eeuw en is de 
tweede bijeenkomst dit jaar’. 

De bijeenkomst, waar ook fractieleden 
aanwezig zijn, is D.V. dinsdag 6 oktober 
in het verenigingsgebouw ‘Eben-
Haëzer’, Preekhillaan 3 Ouddorp. De 
aanvang is 20.30 uur. Vanaf 19.30 uur 
zal er eerst een huishoudelijk deel zijn. 
Uiteraard is het ook mogelijk andere 
zaken aan de orde te stellen bij de 
fractie. De organisatie van deze avond 
is in handen van de SGP-afdeling 
Goedereede in samenwerking met de 
SGP-jongeren afdeling van Ouddorp.

Meer leden, meer invloed. 
Meer invloed, meer slagkracht.

Dankzij het lidmaatschap van steeds meer leden kunnen 
Kees van der Staaij, Roelof Bisschop en Chris Stoffer een 

vuist maken in de politiek. Denk aan de campagne 
Liefde & Trouw en de steun voor vervolgde christenen.

Nog geen lid? schrijf u dan in op: 
www.sgp.nl/lidworden
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van het eiland. Als bestuurslid van de afdeling geef je inhoud aan het politieke 
SGP-geluid. Jouw mening doet er in de verschillende vergaderingen toe! In de 
diverse geledingen van het eiland draai je actief mee en krijg je ruimte om voor 
de belangen van onze achterban op te komen. 
Heb je interesse om je op deze manier in te zetten voor Bijbelse politiek op het 
eiland, stuur dan een e-mail naar secretariaatgoedereede@sgpgo.nl
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nodigen we u van harte uit te reageren op bovenstaande vacature. U kunt uw 
interesse kenbaar maken bij het secretariaat van onze afdeling, 
secretariaatgoedereede@sgpgo.nl

Wanneer u inlichtingen wilt over één van de bovenstaande functies kunt u 
ook contact opnemen met de voorzitter van de plaatselijke afdeling 
Huibert Slingerland op het volgende nummer 06-20110772

Vacature SGP-Jongeren Goedereede
Het bestuur van de SGPj Goedereede zoekt nieuwe bestuursleden! We streven 
er naar om elk jaar een aantal leuke (politieke) activiteiten te organiseren voor 
jongeren. Je kan daarbij denken aan het bezoeken van bijv. steden, een 
schooldebat houden en een avond organiseren waarbij we een spreker 
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Colofon
Word lid van de SGP!
De SGP-afdelingen op Goeree-
Overflakkee hebben ruim 800 
leden, maar daar kunnen er zeker 
nog wel een paar bij...

Steunt u het gedachtengoed van de 
SGP? Schroom dan niet om lid te 
worden. U ontvangt dan ons 
Ledenmagazine twee keer per jaar 
met informatie vanuit de 
gemeentepolitiek. Daarnaast 
ontvangt u tien keer per jaar het 
partijblad ‘de Banier’. Natuurlijk 
kunt u ook volop meedoen bij de 
diverse bijeenkomsten van de SGP. 
Aanmelden kan gemakkelijk via 
www.sgp.nl/lidworden.

Vacatures SGP-afdeling Goedereede

Vindt u Bijbelse politiek 
belangrijk? Is de SGP uw 
partij? En wilt u zich graag 
hiervoor inzetten? Dan is 
dit uw kans! Wij zoeken 
voor verschillende functies 
actieve leden die zich 
hiervoor willen inzetten: 

Duurzame energie is een belangrijk 
item voor de komende periode. De 
SGP weet van de vele vragen die 
leven bij de inwoners op Goeree-
Overflakkee. 

Daarom organiseert de SGP-afdeling 
Goedereede in samenwerking met de 
SGP-fractie een bijeenkomst over dit 
thema. Iedereen is daarbij van harte 
uitgenodigd om mee te spreken over het 
thema: ‘Duur of duurzaam?’, verstandig 
beleid voor de toekomst!’ Vanaf 19.30 
uur zal eerst de jaarvergadering worden 
gehouden.

De bijeenkomst sluit aan bij het 
jaarthema van SGP Goeree-
Overflakkee: ‘Duurzame energie, 
rentmeester in de 21e eeuw en is de 
tweede bijeenkomst dit jaar’. 

De bijeenkomst, waar ook fractieleden 
aanwezig zijn, is D.V. dinsdag 6 oktober 
in het verenigingsgebouw ‘Eben-
Haëzer’, Preekhillaan 3 Ouddorp. De 
aanvang is 20.30 uur. Vanaf 19.30 uur 
zal er eerst een huishoudelijk deel zijn. 
Uiteraard is het ook mogelijk andere 
zaken aan de orde te stellen bij de 
fractie. De organisatie van deze avond 
is in handen van de SGP-afdeling 
Goedereede in samenwerking met de 
SGP-jongeren afdeling van Ouddorp.

Meer leden, meer invloed. 
Meer invloed, meer slagkracht.

Dankzij het lidmaatschap van steeds meer leden kunnen 
Kees van der Staaij, Roelof Bisschop en Chris Stoffer een 

vuist maken in de politiek. Denk aan de campagne 
Liefde & Trouw en de steun voor vervolgde christenen.

Nog geen lid? schrijf u dan in op: 
www.sgp.nl/lidworden
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Menig Eilander is bekend met de straat
Waar je afval, wat je kwijt moet, achterlaat
Het komt uit de tuin of uit ons huis
Van hout, frituurvet en glas, tot aan gruis

Op zaterdagen staat er een lange rij
We zijn dan allemaal tegelijk vrij
Na postcode en een aanwijzing door de poort
Afvallen brengen op de plek waar het hoort

Duurzaam kan je het best noemen, hoor
Het gemeente zet een grote ambitie voor
"Zorg je voor meer hergebruik en minder afval?"
Voor de toekomst steken we nú van wal!

Milieustraat & energiepark
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Marcel Brevé is bijna wel elke dag te 
vinden in natuurgebieden of langs wegen 
waar veel afval wordt gevonden. 
De 58-jarige Stellendammer spreekt 
liever van grondstoffen dan van afval: 
“Dit is wat ik doe en zo draag ik bij aan 
een schonere samenleving. Het ‘afval’ 
hoort er niet en alles wat leeft, heeft er 
last van. We weten bovendien niet wat 
het met onze gezondheid doet.”  

Camera
Hij benadert het zwerfafvalprobleem niet 
negatief maar positief: “Het lag er en nu 
is het weg!” Op het stuk strand richting 
Kwade Hoek is van alles te vinden wat 
van de rivieren komt: plastic flesjes, 
glas, kroonkurken, maar ook scheepvaart 
en visserij gerelateerd spullen. 

Soms worden ook waardevolle spullen 
gevonden als geld of zelf een camera die 
al drie jaar zoek blijkt te zijn, als de 
eigenaar achterhaald kan worden. 

Plastic
Met een getraind oog ziet Marcel overal 
afval liggen. “Kijk, daar ligt een 
sigarettenpeuk, wie heeft die gezien?’. 
Toch wordt niet alles meegenomen. 
Alles wat natuurlijk is blijft liggen. 
Micro-organismen leven daarop en doen 
goed werk. “Wat door de mens is 
gemaakt en niet afbreekt nemen we 
mee”. Overigens is Marcel niet tegen 
plastic op zich. Het heeft veel goeds 
gebracht, houdt ons eten vers en is 
hygiënisch. 

Dat we nu ouder worden heeft daar ook 
mee te maken. Op vele plekken wordt 
het toegepast voor goede dingen. 

Even later stuiten we op een stuk plastic. 
Blijkt dat er een zeehond in verstrikt is 
geraakt en mogelijk zo aangespoeld in de 
duinen. Gezien de staat van ontbinding 
en de geur van het plastic laten we dit 
maar even liggen. Marcel zal een melding 
doen voor het kadaver en zal later het 
plastic ophalen.

Kika
Thuis worden een aantal grondstoffen 
gesorteerd. Glas, blik en de plastic dop-
pen apart. De laatste twee gaan naar 
Kika. Marcel: “De relatie met de gemeen-
te is prima, we worden ondersteund met 
materieel en het opgehaalde zwerfafval 
wordt opgehaald. En dat blijft zo, ook nu 
de Regionale Afval Dienst de regie over 
de afvalstoffen op Goeree-Overflakkee 
heeft overgenomen”.

Kippenvel
Een harde kern van zo’n acht à negen men-
sen zijn regelmatig in de weer. “Soms met 
wel 30 man lopen we in de natuur om een 
gebied te schonen”. Brevé vindt het prach-
tig als hij mensen zelf wat zie oprapen: 
“Daar krijg ik kippenvel van”.  Zwerf-
filosoof Peter Smit van Klean zei onlangs: 
‘Als 25% van de mensen elke dag 1 ding 
opraapt, is Nederland schoon,” vult Pascha 
Komttebed aan. Zij woont sinds 1976 in 
Goedereede en is evenals Marcel Brevé 
gedreven om zwerfafval uit te bannen. 

Vergeet het zwerfafval niet

THEMA / Van afval naar grondstof

Ook zwerfafval is een probleem van onze welvaart. Om daar 
meer van te weten trok de SGP-fractie op een zomeravond, 
samen met een aantal enthousiaste mensen die regelmatig 
zwerfafval opruimen, een aantal uren de duinen in om een ‘mix 
van grond-stoffen’ te verzamelen. Met een afval-zak en oranje 
handschoenen gaat de fractie op pad. Het resultaat op een 
schoon stuk strand en 300 liter afval. 

Tekst: Peter Grinwis
Beeld: Peter Grinwis Flakkeese propjes Tekst: Rien van der Boom

Beeld: Stockfoto

Ledenmagazine SGP Goeree-Overflakkee 27

Brevé: over zwerfafval 
‘Als je het eenmaal 
ziet, kun je het niet 

meer niet zien!’

Ook Anja Ipelaar en Rianne Troost zijn deze 
avond vanuit de kerngroep aanwezig.

Bewustwording
Vooral bij jongeren moeten we aan 
bewustwording werken. “Op de 
basisscholen wordt regelmatig 
voorlichting gegeven, maar vooral 
jongeren op de middelbare school vinden 
het niet stoer om eigen rommel op te 
ruimen. 

De overheid zou meer moeten handhaven. 
Met een boete van 130 euro laat je het 
wel om afval te laten slingeren. Zou dat 
ook niet een taak voor de BOA’s kunnen 
worden?” vraagt Marcel zich af, die zich 
tevens zorgen maakt over de hoeveelheid 
lege blikjes bier die hij in de bermen 
vindt.

Winst
Reagerend op de nieuwe inzamelmet-
hode op Goeree-Overflakkee vanaf april 
2021: “Als iedereen zijn eigen afval thuis 
op een consequente manier scheidt, hoeft 
de groene container maar drie à vier keer 
per jaar aan de weg worden gezet, zo is 
zijn eigen ervaring als deskundige met 
een gezin van drie personen. Tel uit je 
winst!” Daarbij helpt het als je bewust 
omgaat met je inkopen. 

ALS AFVAL…

Cijfers 2019 opgeraapt op de Kop:
71.000 liter zwerfaval = 296 kliko’s vol.

Facebookpagina: 
Doe mee samen voor een schoon 
Goeree-Overflakkee

‘Het had vandaag allemaal wat tegen gezeten en daarom was 
het wat laat geworden. Het was nog een flinke wandeling naar 
huis. In de wintertijd was het vroeg donker. Op de veemarkt was 
er niet veel handel, het had al wekenlang gevroren. Nu was 
Rode Hilbert niet zo bang uitgevallen. Hij was veekoopman 
en trok de hele streek door. Hij dacht bij zichzelf nu het al wat 
later is, kan ik het pad door het moeras wel nemen, immers het 
moeras is nu toch bevroren en ik ben daar vrij goed bekend. Met zijn 
pistool op zijn heup en een dikke stok in de hand die hij met één beweging tot een degen, 
kon maken door de sleuf er af te trekken durfde hij het wel aan. Hij had een halfuurtje 
gelopen toen hij in de verte gehuil hoorde. Plotseling realiseerde hij zich dat het wel eens 
hongerige wolven konden zijn. Het gehuil kwam steeds dichterbij en zijn vermoeden bleek 
waarheid. Rode Hilbert dacht: dat gaat niet goed, ze zullen me proberen in te sluiten. 
Nadat hij nog een eind flink doorgestapt had, was het gehuil niet veraf meer. Hij zette het 
op een lopen. Maar de wolven kwamen hem steeds dichter op de hielen. Plotseling zag hij 
niet heel veraf een donker silhouet, het bleek een boom te zijn. Rode Hilbert kende die 
boom wel, het was een wilg, een dikke holle wilg. Hij wist zich met de wolven op zijn hielen 
met één beweging aan de boom op te trekken en sprong naar beneden. Hij maakte met 
zijn mes enkele kleine gaten in de boom en wist met zijn pistool een paar wolven dood te 
schieten, ze werden door de anderen verscheurd en opgegeten. Ook met zijn degenstok 
wist hij nog een wolf, die dicht bij de boom kwam, te doden. Ook die werd verscheurd door 
de anderen. Op den duur toen hun honger wat gestild was, dropen ze af.’ 

Het verhaal gaat nog verder en is nog wat uitgebreider maar dit is in het kort de inhoud van 
mijn eerste spreekbeurt die ik op school hield. De klas luisterde met open mond. Het was 
een spannend gebeuren. Het verhaal speelde zich af rond 1700. Nederland was nog 
dunbevolkt en grote delen waren nog woest en eenzaam. Naarmate dat Nederland meer 
bevolkt raakte en het ruige landschap cultiveerde, vertrokken de wolven. 

Jawel tot enkele jaren geleden. 
Toen was er plotseling weer de wolf, want hij liep zelfs door een woonwijk in Drenthe. En 
nu enkele jaren later zijn er veel meer. Ze vallen regelmatig schapen aan. Op 23 mei jl. 
berichtte het nieuws dat er in Vlijmen in één nacht 58 schapen waren gedood. Met een 
camera was vastgelegd dat een wolf de boosdoener was, daarna liep hij een woonwijk in. 

De wolf in Nederland. Ze laten schapen achter als afval…

En wat zijn we blij dat er in ons dicht bevolkt landje weer wolven zijn. Nederland is echt 
een landje waar je wolven kunt hebben. Geweldig, dat gevoel dat die ruige natuur weer 
helemaal terug is.  

Maar zegt Karen Soeters, een echte wolvenkenner: “Je moet ze ook opvoeden, want dat 
ze in een woonwijk lopen is niet normaal; dat mogen ze helemaal niet. En dat ze schapen 
aanvallen en als afval verscheuren, ook dat mag niet.”
Dus we moeten aan de slag. Weet je wat we moeten doen, zo zegt ze, we moeten eten 
neerleggen met iets heel vies erin, iets waar wolven van walgen en als ze dat dan opeten 
komen ze daar niet meer terug, echt niet. Maar zou het misschien ook zo kunnen zijn dat 
wolven dat van ver kunnen ruiken, ze hebben nogal een goede neus dacht ik en dat ze dat 
eten echt niet aanraken maar er met een grote boog omheen gaan. En schapen, zo gaat 
ze verder, die zou je een schokband om de hals kunnen doen waardoor die wolven een 
flinke schok krijgen als ze dat schaap aanvallen. Alsof dat schaap dan niet voor heel z’n 
leven ernstig getraumatiseerd is. 

Nee, in ons landje behoren geen wolven. Daar zijn we veel te klein voor. We hebben zelfs 
al moeite met beheer van herten in de Oostvaarderplassen. Friesland gaat ze bestrijden
- die wolven - hoe precies dat weet men nog niet, maar Friesland wil geen wolven. Ze 
komen er hier niet in, zeiden ze in de Provinciale Staten. Een verstandig besluit. 

Wat mij betreft geldt dat ook voor Flakkee, we hebben al afval genoeg.
Wij willen geen wolven en wij willen geen schapen als afval!
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al moeite met beheer van herten in de Oostvaarderplassen. Friesland gaat ze bestrijden
- die wolven - hoe precies dat weet men nog niet, maar Friesland wil geen wolven. Ze 
komen er hier niet in, zeiden ze in de Provinciale Staten. Een verstandig besluit. 

Wat mij betreft geldt dat ook voor Flakkee, we hebben al afval genoeg.
Wij willen geen wolven en wij willen geen schapen als afval!
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Terugwinning van grondstoffen uit afvalwater 

THEMA / Van afval naar grondstof

Het waterschap krijgt continu via het 
riool het afvalwater van consumenten 
en bedrijven binnen op rioolwater-
zuiveringsinstallaties (rwzi). In dit 
afvalwater zitten nog nuttige, 
herbruikbare stoffen. 

In de afgelopen decennia lag de 
bestuurlijke focus op de bescherming 
van het milieu door alle huishoudens en 
bedrijven, ook in buitengebieden op het 
riool aan te sluiten. Nutriënten uit het 
uitgescheiden voedsel van mensen, zoals 
stikstof en fosfaat kunnen dan het 
ecosysteem in polders en 
natuurgebieden niet langer belasten. 
Het rioolwater wordt op dit moment op 
de zuiveringen voor 75-80% ontdaan van 
stikstof en fosfaat, om dan in de rivier 
of de zee geloosd te worden. 

Ambitie
Waterschap Hollandse Delta wil in 2030 
energieneutraal zijn en in 2050 circulair 
opereren. Dit laatste betekent dat alle 
nuttige stoffen in het afvalwater weer 
hergebruikt moeten worden. De SGP 
steunt deze ambities van harte en vindt 
dat het om sommige terreinen nog wel 
iets ambitieuzer kan. In het geloosde 
water zitten namelijk ook nog herbruik-
bare of milieubelastende stoffen, zoals 
de laatste resten stikstof en fosfaat, 
maar ook andere zaken. We kunnen 
denken aan microplastics, medicijn-
resten en resten van metalen die nu in 
zee terecht komen. Bovendien kan het 
zoete water dat uit een zuivering komt 
ook een nuttig restproduct zijn voor 
bijvoorbeeld de landbouw.

Technisch is het nog niet zo eenvoudig 
om de herbruikbare stoffen terug te 
winnen omdat de meeste rwzi’s ultra 
laag belast zijn en bovendien heel 
ongelijkmatig worden gevoed met 
rioolwater. In natte periodes is het 
afvalwater veel “dunner” dan in droge 
tijden. Het is op dit moment niet 
economisch te verantwoorden om 
hieruit alle stoffen terug te winnen. 

Energie
Waterschap Hollandse Delta ontwatert 
op dit moment het slib van de grotere 
zuiveringen, o.a. dat van Middelharnis 
en transporteert dit naar de 
slibvergistingsinstallatie Sluisjesdijk. 
Hier wordt het vergist en uit de 
organische delen komt biogas vrij. Dit 
wordt ter plekke ingezet om gasmotoren 
te laten draaien en elektriciteit op te 
wekken.

Terugwinning
Met name het mineraal fosfaat is een 
eindige en belangrijke grondstof dat 
aanwezig is in het slib dat in Sluisjesdijk 
vergist is. Dit slib wordt nu verbrand in 
de wegenbouw verwerkt. Er zijn ver 
gevorderde plannen om met een derde 
partij deze fosfaat terug te winnen om 
weer als bemesting te gebruiken in de 
landbouw.

Daarnaast zit het waterschap in een 
koplopersgroep om onderzoek te doen 
naar het terugwinnen van bioplastics. 
Het water uit een RWZI kan volgens 
heemraad Stehouwer (CDA), een prima 
basis vormen voor het kweken van 
bioplastics. “In een circulaire economie 
wordt dit een belangrijke vervanger voor 
chemische plastics”, aldus de heemraad, 
die ook namens de SGP-fractie Hollandse 
Delta deelneemt aan het college.

Tekst: Albert-Jan v.d. Berg
Beeld: Waterschap Hollandse Delta

Regio Deal
Wat is dat nu weer, zult u zeggen? Een Regio Deal is een 
samenwerking tussen Rijk en regio om de kracht van de regio te 
versterken. Een sterke samenleving begint in de regio, zo stelt 
het Rijk in deze deal. Om een impuls te geven aan verschillende 
gebieden in Nederland stelde het kabinet vanuit het 
Regeerakkoord 950 miljoen beschikbaar voor de jaren 2018 – 
2022. Goeree-Overflakkee werkt in de deal voor de Zuid-
Hollandse Delta samen met de gemeenten op Voorne Putten en 
de Hoeksche Waard. De regio telt ca. 300.000 inwoners. De 
eilanden hebben voor hun ambities een bedrag van € 7,5 

miljoen euro van het Rijk ontvangen en dragen daar zelf nog 
eens € 7,5 miljoen euro aan bij. Veelal zijn dat middelen die nu 
al in de begroting zitten, zodat er meer gedaan kan worden op 
de thema’s: agrifood, duurzame industrie, logistiek, handel, 
toerisme en recreatie. De SGP-fractie staat achter de Deal, maar 
zal nauwkeurig letten op de besteding van deze gelden. Met een 
gebiedsgerichte aanpak slaan overheden, bedrijven, bewoners en 
betrokken organisaties de handen ineen om de problematiek aan 
te pakken op een manier die past in onze regio.

    

FRACTUALITEITEN

Meer grondstoffen uit rioolwater is mogelijk
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De blauwe container
Het zal u ongetwijfeld niet zijn ontgaan: in september en oktober zijn de blauwe 
containers over het eiland gedistribueerd. Vanaf november 2017 zullen oud 
papier en karton van particulieren met behulp van deze containers worden 
ingezameld.

De landelijke doelstelling (in het kader van VANG (Van Afval Naar Grondstof)) is 
75% hergebruik van huisvuil in 2020. De huidige methode van afvalinzameling 
levert nog maar 54% hergebruik op. Onze gemeente moet de komende jaren dus 
nog een flinke stap zetten. Omdat 14% van het huidige restafval bestaat uit oud 
papier en karton, levert de invoer van de blauwe container hier een significante 
bijdrage aan.

In het kader van onze Bijbelse opdracht om op een verantwoorde manier met 
Gods schepping om te gaan, vind ik het van groot belang dat we de genoemde 
doelen behalen. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft ambitieuze 
duurzaamheidsdoelstellingen en daar is het streven naar een zo hoog mogelijk 
percentage hergebruik van afval een heel belangrijk onderdeel van.

De inwoners uit de kernen Nieuwe-Tonge, Middelharnis, Sommelsdijk en Stad aan 
’t Haringvliet hebben al geruime tijd de beschikking over een blauwe container. 
Omdat deze inzamelmethode een bewezen positief effect heeft op de 
hoeveelheid ingezameld papier en dus ook op de hoeveelheid papier die zich nog 
tussen het restafval bevindt, is besloten alle inwoners van de gemeente Goeree-
Overflakkee te voorzien van een blauwe container.

Omdat de opbrengsten van oud papier voor een aanzienlijk aantal verenigingen, 
kerken en scholen op Goeree-Overflakkee van substantieel belang zijn, is 
geopteerd voor een methode van inzamelen door vrijwilligers van deze 
inzamelende instanties. Deze vrijwilligers worden door de gemeente 
gefaciliteerd met een beladerscursus. Met de betreffende verenigingen, kerken 
en scholen worden prestatieafspraken gemaakt, waardoor de kwaliteit van de 
inzameling geborgd is.

De implementatie van deze nieuwe inzamelmethode voor oud papier en karton 
heeft een aantal veranderingen tot gevolg. Vandaar dat we alle inwoners van 
Goeree-Overflakkee door middel van een folder hierover hebben geïnformeerd. 
In deze folder zijn ook de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. 
Mocht u het antwoord op uw vraag echter niet in de folder kunnen vinden, kunt u 
de aanvullende informatie op de website raadplegen of telefonisch contact 
opnemen met de gemeente.                                     (Wethouder D.A. Markwat)
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Als SGP-jongeren 
organiseren we leuke 
bijeenkomsten. Wil jij ook 
meedoen en samen met 
andere jongeren politiek 
bewuster worden, meld je 
dan snel bij één van de 
SGP-jongeren-afdelingen 
op Goeree-Overflakkee!

Tekst & beeld: Rebecca Klink en Loreen van der Wende

Hoe scheiden jullie het afval?
Het plastic en papier wordt apart gescheiden. Ook het GFT (Groente- Fruit- en Tuinafval) 
zit apart in de bruine container. Het glas wordt bij de supermarkt in de glasbakken gedaan. 
Datzelfde geld voor het plastic, dat wordt vaak door de jongens op de step of met de fiets 
weggebracht.

Hoelang scheiden jullie al afval?
Dat wordt door de familie al best lang gedaan. Plastic wordt nog niet zo heel lang 
gescheidden, ongeveer 3 jaar. En dat scheelt al heel wat afval voor in de groene container. 

Waar lopen jullie tegenaan bij het afval scheiden?
De vraag is bij sommige dingen wel; waar hoort het bij? Bijvoorbeeld een melkpak; dat is 
half plastic, en half karton. Er zijn verder nog veel meer dingen die gemaakt zijn van 
verschillende soorten grondstoffen.

Hoe voorkomen jullie afval thuis?
Dat kan door op te letten en minder producten in plastic kopen bijvoorbeeld, of sap in een 
beker doen. Toch is het wel moeilijk, je word je er wel bewust van de hoeveel verpakkingen 
van producten.

(Aan de ouders) Werd er vroeger in jullie tijd al afval gescheidden?
Vroeger werd alles bij elkaar gegooid in een vuilniszak, en zo stonden er dan vaak 
vuilniszakken langs de weg. Wel werd er glas apart gehouden, en oud papier voor de kerk.

Hebben jullie tips bij het afval scheiden?
De tips waren: gelijk na gebruik weggooien, verteerbare zakken gebruiken, meer statiegeld 
op afval, en is het nog te gebruiken zelf?

FAMILIE 
KIEVIET

Als echte redacteuren gingen Rebecca Klink en Loreen van der Wende op pad om bij een aantal gezinnen te peilen hoe het momenteel gesteld is met afvalscheiding. 

Hoe scheiden jullie het afval?
Wij scheiden het papier, plastic, 
glas, GFT en het hout om op te 
stoken in de vuurkorf.

Hoelang scheiden jullie al afval?
Dat gebeurt al heel lang, het glas al 
zo’n 20 jaar.

Wat vinden jullie van 
afvalscheiding?
Afvalscheiding is noodzakelijk en 
goed voor het milieu, we moeten er 
vooral mee doorgaan. 

Waar lopen jullie tegenaan bij het 
afval scheiden?
Het is vervelend dat je het plastic 
alleen kunt inleveren in het dorp.

Hoe voorkomen jullie afval 
thuis?
Door bijvoorbeeld verse 
producten te kopen waar geen 
verpakking omheen zit, zoals 
groenten.

(Aan de ouders) Werd er 
vroeger in jullie tijd al afval 
gescheidden?
Vroeger werd alleen maar het 
glas en het oud papier 
gescheidden, de rest ging 
allemaal in de vuilniszak.

Hebben jullie tips bij het afval 
scheiden?
Het zou handig zijn als er meer 
statiegeld op verpakkingen 
kwam, zodat je ze terug kunt 
brengen. 

FAMILIE 
VAN DER 
WENDE

FAMILIE 
VAN DER 

VELDE

Hoe scheiden jullie het afval?
Mevrouw Van der Velde geeft aan dat ze 

heel veel soorten afval scheiden, 
namelijk het huishoudelijk afval, GFT, 
batterijen, hout, papier en glas. Ook 

kleding wordt apart naar 
kledingcontainers gebracht. In huis 

hebben ze 2 afvalbakken staan zodat het 
na gebruik direct apart kan worden 

gehouden. 

Hoelang scheiden jullie al afval?
Al meer dan 16 jaar wordt dit gedaan en 
zijn ze als gevolg van maatschappelijke 

ontwikkelingen steeds meer gaan 
scheiden.  

Wat vinden jullie van afvalscheiding?
Het scheiden van afval vindt zij een heel goed voor het milieu en 

het maakt je bewuster van de hoeveelheid afval dat je 
veroorzaakt. 

Waar lopen jullie tegenaan bij het afval scheiden?
Dat je best veel afval hebt en dat veel afval plastic-afval betreft. 
Verder heb je regelmatig afval waarvan je niet goed weet waar 

het nu precies bij hoort; bijvoorbeeld pakken met een 
aluminimum laagje.

Hoe voorkomen jullie afval thuis?
Afval wordt bijvoorbeeld voorkomen door zelf een (linnen)tas 

mee te nemen bij het halen van boodschappen, hierdoor heb je 
minder plastictasjes nodig. Ook maakt mevrouw Van der Velde 
bijvoorbeeld zelf haar eigen wasmiddel van Marseille-zeep, dat 

heel gemakkelijk is Het is nog eens goedkoop ook.

Hebben jullie tips bij het afval scheiden?
Als tips heeft mevrouw Van der Velde dat je er in het begin echt 

op moet letten en dat je moet zorgen dat je jezelf het daarna 
standaard aanwent om bewust met afval om te gaan en dat te 

scheiden.
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Als SGP-jongeren 
organiseren we leuke 
bijeenkomsten. Wil jij ook 
meedoen en samen met 
andere jongeren politiek 
bewuster worden, meld je 
dan snel bij één van de 
SGP-jongeren-afdelingen 
op Goeree-Overflakkee!

Tekst & beeld: Rebecca Klink en Loreen van der Wende

Hoe scheiden jullie het afval?
Het plastic en papier wordt apart gescheiden. Ook het GFT (Groente- Fruit- en Tuinafval) 
zit apart in de bruine container. Het glas wordt bij de supermarkt in de glasbakken gedaan. 
Datzelfde geld voor het plastic, dat wordt vaak door de jongens op de step of met de fiets 
weggebracht.

Hoelang scheiden jullie al afval?
Dat wordt door de familie al best lang gedaan. Plastic wordt nog niet zo heel lang 
gescheidden, ongeveer 3 jaar. En dat scheelt al heel wat afval voor in de groene container. 

Waar lopen jullie tegenaan bij het afval scheiden?
De vraag is bij sommige dingen wel; waar hoort het bij? Bijvoorbeeld een melkpak; dat is 
half plastic, en half karton. Er zijn verder nog veel meer dingen die gemaakt zijn van 
verschillende soorten grondstoffen.

Hoe voorkomen jullie afval thuis?
Dat kan door op te letten en minder producten in plastic kopen bijvoorbeeld, of sap in een 
beker doen. Toch is het wel moeilijk, je word je er wel bewust van de hoeveel verpakkingen 
van producten.

(Aan de ouders) Werd er vroeger in jullie tijd al afval gescheidden?
Vroeger werd alles bij elkaar gegooid in een vuilniszak, en zo stonden er dan vaak 
vuilniszakken langs de weg. Wel werd er glas apart gehouden, en oud papier voor de kerk.

Hebben jullie tips bij het afval scheiden?
De tips waren: gelijk na gebruik weggooien, verteerbare zakken gebruiken, meer statiegeld 
op afval, en is het nog te gebruiken zelf?

FAMILIE 
KIEVIET

Als echte redacteuren gingen Rebecca Klink en Loreen van der Wende op pad om bij een aantal gezinnen te peilen hoe het momenteel gesteld is met afvalscheiding. 

Hoe scheiden jullie het afval?
Wij scheiden het papier, plastic, 
glas, GFT en het hout om op te 
stoken in de vuurkorf.

Hoelang scheiden jullie al afval?
Dat gebeurt al heel lang, het glas al 
zo’n 20 jaar.

Wat vinden jullie van 
afvalscheiding?
Afvalscheiding is noodzakelijk en 
goed voor het milieu, we moeten er 
vooral mee doorgaan. 

Waar lopen jullie tegenaan bij het 
afval scheiden?
Het is vervelend dat je het plastic 
alleen kunt inleveren in het dorp.

Hoe voorkomen jullie afval 
thuis?
Door bijvoorbeeld verse 
producten te kopen waar geen 
verpakking omheen zit, zoals 
groenten.

(Aan de ouders) Werd er 
vroeger in jullie tijd al afval 
gescheidden?
Vroeger werd alleen maar het 
glas en het oud papier 
gescheidden, de rest ging 
allemaal in de vuilniszak.

Hebben jullie tips bij het afval 
scheiden?
Het zou handig zijn als er meer 
statiegeld op verpakkingen 
kwam, zodat je ze terug kunt 
brengen. 

FAMILIE 
VAN DER 
WENDE

FAMILIE 
VAN DER 

VELDE

Hoe scheiden jullie het afval?
Mevrouw Van der Velde geeft aan dat ze 

heel veel soorten afval scheiden, 
namelijk het huishoudelijk afval, GFT, 
batterijen, hout, papier en glas. Ook 

kleding wordt apart naar 
kledingcontainers gebracht. In huis 

hebben ze 2 afvalbakken staan zodat het 
na gebruik direct apart kan worden 

gehouden. 

Hoelang scheiden jullie al afval?
Al meer dan 16 jaar wordt dit gedaan en 
zijn ze als gevolg van maatschappelijke 

ontwikkelingen steeds meer gaan 
scheiden.  

Wat vinden jullie van afvalscheiding?
Het scheiden van afval vindt zij een heel goed voor het milieu en 

het maakt je bewuster van de hoeveelheid afval dat je 
veroorzaakt. 

Waar lopen jullie tegenaan bij het afval scheiden?
Dat je best veel afval hebt en dat veel afval plastic-afval betreft. 
Verder heb je regelmatig afval waarvan je niet goed weet waar 

het nu precies bij hoort; bijvoorbeeld pakken met een 
aluminimum laagje.

Hoe voorkomen jullie afval thuis?
Afval wordt bijvoorbeeld voorkomen door zelf een (linnen)tas 

mee te nemen bij het halen van boodschappen, hierdoor heb je 
minder plastictasjes nodig. Ook maakt mevrouw Van der Velde 
bijvoorbeeld zelf haar eigen wasmiddel van Marseille-zeep, dat 

heel gemakkelijk is Het is nog eens goedkoop ook.

Hebben jullie tips bij het afval scheiden?
Als tips heeft mevrouw Van der Velde dat je er in het begin echt 

op moet letten en dat je moet zorgen dat je jezelf het daarna 
standaard aanwent om bewust met afval om te gaan en dat te 

scheiden.
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Het is een mens eigen om in hokjes te denken. Wat dat 
betreft zijn politici net mensen, ook zij maken zich hier 
schuldig aan. Maar gelukkig er zijn ook moraalridders, 
met het harnas van morele superioriteit aan, die ten 
strijde trekken tegen het bolwerk van het hokjesdenken. 
Wég met de hokjes! Mannen en vrouwen zijn helemaal 
niet anders, schreeuwde een aandachtzoeker recent in de 
media. We moeten af van de kleur roze voor meisjes en 
blauw voor jongens – weg met die gekleurde muisjes! 
Iedereen is gelijk, ongeacht ieders persoonlijke 
kenmerken.

Miezeren
Dat laatste is natuurlijk een mooie gedachte. Helaas 
schieten sommigen hier compleet in door. Met name 
politiek links (ja ja, een hokje) is hier goed in. Met een 
mooi woord heet dit intersectionaliteit. In Amerika is het 
al helemaal ‘hot’. Dan geldt als vuistregel: als het regent 
in de Verenigde Staten, gaat het hier miezeren. Het idee 
is dat alle (zogenaamd) benadeelde groepen bij elkaar 
kruipen en elkaar steunen. Daarom zie je tegenwoordig 
bij demonstraties tegen Israël borden met ‘Lesbiennes 
voor Palestina’. De ‘zielige’ groepen zoeken elkaar op.

Afvalligen buiten hokjes!

Mond houden
Het probleem is even duidelijk als ironisch. Mensen 
worden niet meer beoordeeld als persoon, maar gezien in 
een groep. Oh, je bent vrouw? Dan ben je achtergesteld. 
Je hebt een kleurtje? Dan wordt je zwaar benadeeld. Zo 
werkt dat. Tot hoe meer zielige groepen je behoort, hoe 
meer punten je scoort. Hokjesdenken ten top! Twee 
voorbeelden. Een witte (hokje #1) vrouw (hokje #2) vond 
dat blanke mensen moesten zwijgen in het 
rascismedebat: ‘Ben je wit? Besef dat je discrimineert, 
houd je mond en luister’. Gelukkig was de auteur zelf 
wit, dus als zij nu begint om haar mond te houden?

Zalmroze
Ander voorbeeld, zelfde discussie. Toen uw columnist 
een kritische noot plaatste bij de racisme-demonstraties 
(waar hele legers relschoppers en ander gespuis op 
afkwamen), stond ik daarbij op de spreekwoordelijke 
lange tenen van een vrouw in zalmroze hoofddoek. ‘Jij 
bent een witte man’, zo beet ze me toe, ‘dus jij hebt 
hier helemaal niets over te vinden.’’ Zelfde bij een 
thema als abortus: daar schijnen mannen ook hun mond 
te moeten houden, omdat zij niet degenen zijn die het 
kind baren.

Rechtsradicaal
Interessant is dat politiek links slecht om weet te gaan 
met gevallen waarin mensen uit die ‘kwetsbare groepen’ 
opeens rechts blijken te zijn en/of niet bemoederd 
willen worden. Een donkere vrouw kan natuurlijk nooit 
rechts zijn, want dat past niet in het plaatje. Rechtse 
mensen zijn toch allemaal boze blanke mannen? Daarom 
worden de afvalligen (rechtse vrouwen of dito 
gekleurden) snel bij het grofvuil gezet en bestempeld als 
rechtsradicaal. Applausje dus voor de afvalligen! 

Was getekend, 
een blanke 
jongeman – maar 
dan wel weer met 
een afwijkende 
haarkleur. Ben ik 
nu ook zielig?

“Dat zijn toch allemaal boze blanke mannen?’’

Tekst: Erwin Guijt
Beeld: Erwin GuijtCOLUMN
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Wie Erwin Guijt?
Natuurlijk ben ik zeer vereerd dat ik me mag voorstellen in een blad dat geheel in het teken staat 
van afval. Of dit toeval was, of de hoofdredacteur me een subtiele hint wilde geven ten aanzien 
van mijn schrijfsels of persoon, zal ik misschien wel nooit weten. Feit is dat u zich tot hier door het 
afval hebt weten te worstelen en inmiddels bijna bij de bodem van dit ‘vuilnisblad’ bent, om mij 
daar aan te treffen.
Mijn naam is Erwin Guijt, 22 jaar oud en 
woonachtig in het pittoreske Nieuwe-
Tonge. In het dagelijks leven ben ik 
masterstudent Bestuurskunde aan de 
Erasmus Universiteit te Rotterdam. 
Hiervoor heb ik de vierjarige hbo-
opleiding in dezelfde richting gedaan, in 
het Brabantse Den Bosch. Inmiddels 
beproef ik mijn geluk dus op universitair 
niveau en dat bevalt goed. Met name de 
gevarieerde achtergrond van de mede-
studenten – afkomstig vanuit elke denk-
bare studie – draagt hier sterk aan bij.

Hoewel ik dus geen journalistiek studeer, 
schrijf ik met enige regelmaat voor 
verschillende (ei)landelijke bladen. 
Allereerst natuurlijk dit blad, maar ik 
schrijf ook al enkele jaren columns en 
artikelen voor het Eilanden Nieuws. Een 
bijzonder interessante bezigheid, waarin 
allemaal verschillende personen met hun 
eigen verhaal de revue passeren. 
Tot slot zit ondergetekende al een tijdje 
in het blad van de landelijke SGP-
Jongeren, InContact. Het leuke daarvan is 
met name het interviewen van Tweede 
Kamerleden en bewinds-personen. Ik heb 
er in ieder geval een leuke foto met 
Baudet aan overge-houden. Die staat 
overigens niet op m’n nachtkastje, dus 
geen zorgen.

Ik wil eigenlijk voorkomen dat dit een 
droge opsomming wordt van allerlei 
besturen en redacties waarin ik zetel. De 
steunfractie SGP alhier, het bestuur van 
de plaatselijke kiesvereniging en 
adviescommissie van de landelijke SGP-
Jongeren… Toch voel ik me geen 
ambitieuze partijbons in spe die overal 
z’n besproete neus in wil steken. Hoe het 
ook zij, al het bovenstaande (en meer) 

Westdijk 31, 3244 BM Nieuwe Tonge
Telefoon 0187 65 16 16    Mobiel 06 53 24 15 69
www.begrafenisverzorgingvanwageningen.nl

doe ik met veel plezier, en in de volle 
overtuiging dat het heilzaam is voor de 
samenleving om Gods Woord als 
fundament te hebben. Zowel in het 
persoonlijke, dagelijkse leven alsook voor 
de maatschappij als geheel. Als de 
coronacrisis iets heeft laten zien, is het 
wel de nietigheid en grote afhankelijk-
heid van ons mensen. 

Het wegvallen van allerlei activiteiten in 
de agenda leidde er wel toe dat er ruimte 
was voor een stapel razend interessante 
boeken te lezen. Met name de 
geschiedenisboeken gingen er rap 
doorheen. Van de kruisridders in hun 
witte mantels met bloedrode kruizen ging 
het naar de verwoestende pestepi-
demieën (cynisch genoeg wel toepasselijk 
in deze tijden) en van de nobele 
Alexander de Grote voerden de letters 
naar de woeste Vikingen. Heerlijk! Letters 
eten verzadigt nooit, ieder boek herbergt 
weer een nieuw te ontdekken wereld. 

Maar voordat deze kennismaking verzandt 
in een lyrisch aanprijzen van boeken, zet 
ik er maar een punt achter. Fijn dat u tot 
zover gelezen heeft – voordat dit blad 
onverbiddelijk belandt bij de oude 
kranten. Ik heb me nog nooit zo 
gerecycled gevoeld. 

SGP jongeren 
doen volop mee 
in de politiek

Tekst: Erwin Guijt
Beeld: PrivéfotoEVEN VOORSTELLEN…

75

FRACTUALITEITEN
Het huishoudboekje van de gemeente
De kadernota is dit jaar niet behandeld voor de zomervakantie. 
De raad heeft deze wel ontvangen, maar er zijn diverse 
onzekerheden ontstaan in de kosten als gevolg van Covid-19. Na 
de zomer is naar verwachting beter inzichtelijk wat de impact op 
de gemeentefinanciën zijn en worden bijbehorende onderwerpen 
alsnog behandeld.

In aanvulling op o.a. de subsidieregelingen van het Rijk heeft het 
college met goedkeuring van de gemeenteraad een Corona-
steunfonds opgericht van 2,5 miljoen euro. Het college zal dit 
gebruiken om steun te verlenen waar de nationale regelingen 
tekort schieten, bijvoorbeeld in de sport- en cultuursector via 
leningen, kwijtschelding van huur of subsidies. De extra kosten 
voor de gemeentelijke organisatie worden niet met dit fonds 
gedekt.

De raad heeft verder besloten dat de eerste 31 van de 50 miljoen 
van de Eneco-gelden worden gestort in een reserve. Hieruit wor-
den de komende 30 tot 50 jaar de gemiste dividendinkomsten mee 
gecompenseerd. Op deze manier hebben ook toekomstige genera-
ties profijt van de verkoop van de Eneco-aandelen. Over de beste-
ding van het resterende bedrag wordt later nog gesproken. Als 
fractie zijn wij sterk voorstander van de benadering om verstandig met 
dit geld om te gaan en de voordelen over lange tijd uit te smeren.

De SGP-fractie heeft verder gevraagd om meer duidelijkheid te 
geven over enkele projecten (waaronder Smart Water en 
Paulina.nu) in de financiële rapportages. In de raad bestaat enige 
onduidelijkheid over de effectiviteit van deze projecten en met de 
oproep om meer informatie proberen wij inzicht te krijgen in de 
daadwerkelijke resultaten, zodat we goede besluiten hierover 
kunnen nemen.
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In het beginselprogramma is artikel 14 het begin van het hoofdstuk ‘Binnenlands bestuur’. 
Niet zo gek natuurlijk dat een politieke partij in haar beginselprogramma ingaat op de manier 
waarop het land zou moeten worden bestuurd. Toch vind ik artikel 14 een beetje 
raadselachtig. Waarom zou men er destijds voor hebben gekozen om dit zo te formuleren?

Den Haag
Als het over de overheid gaat, 
denken veel mensen aan ‘Den Haag’. 
Dat is ook niet zo gek natuurlijk. Daar 
worden nu eenmaal veel beslissingen 
genomen die voor het hele land 
gevolgen hebben. Ook niet 
onbelangrijk: in de media is er altijd 
veel aandacht voor wat er op en rond 
het Binnenhof gebeurt. Als het over 
het binnenlands bestuur gaat, begint 
artikel 14 ook bij Den Haag. Preciezer 
gezegd: bij de regering en de Staten-
Generaal. In de Grondwet staat dat 
de regering wordt gevormd door de 
koning en de ministers. Waar ik gelijk 
aan toevoeg dat de koning niet 
meedoet met het bestuur van 
alledag. De Staten-Generaal bestaat 
uit de Eerste en Tweede Kamer.

Eigen verantwoordelijkheid
Het artikel zegt dat de verantwoor-
delijkheden van regering en Staten-
Generaal ten aanzien van wet- en 
regelgeving en beleidsvorming 
verschillend zijn naar aard, inhoud en 
doel. Dat lijkt een open deur. Als ze 
dezelfde verantwoordelijkheden 
zouden hebben, kan één van beide 
net zo goed opgeheven worden. Ook 
al is het wellicht een open deur, het 
is wel iets wat in de Haagse politiek 
vaak een relevant thema is. En ook 
een lastig thema. Want erkennen dat 
je ergens niet over gaat, dat kan best 
moeilijk zijn…

Uitgangspunt
In algemene zin valt er best wat te 
zeggen over de verhouding tussen 
regering en Staten-Generaal. De 
Tweede en Eerste Kamer hebben het 
laatste woord als het gaat om het 
vaststellen van wetten. De regering 
kan wel voorstellen doen voor 
wetten, maar uiteindelijk bepalen de 
Tweede en Eerste Kamer wat de 
precieze inhoud van wetten wordt. In 
wetten moeten duidelijke kaders 
voor het bestuur van het land worden 

neergelegd. De beide Kamers moeten 
zich vervolgens niet gaan 
bezighouden met het dagelijkse 
bestuur. Artikel 14 is hier duidelijk 
over: daar is de regering voor. En die 
moet daarbij ook nog wat ruimte 
hebben om de algemene kaders 
verder in te vullen, zodat de 
besluiten kunnen worden 
toegesneden op de specifieke 
omstandigheden van elk geval. Bij 
het opstellen van een wet kunnen 
immers onmogelijk alle mogelijke 
gevallen worden voorzien.

Weerbarstig
Ook al zijn deze uitgangspunten 
duidelijk en is iedereen het ermee 
eens, de praktijk is vaak weerbarstig. 
Dan slaagt de Staten-Generaal er 
bijvoorbeeld niet in om een wet met 
duidelijke kaders te maken en krijgt 
de regering in die wet heel veel 
ruimte om de vage kaders verder in 
te vullen. Maar vervolgens bepaalt de 
wet dan wel dat de regering de 
nadere invulling steeds eerst aan de 
Kamer moet voorleggen. Je zou 
zeggen: regel het dan zelf goed in de 
wet! Het weerbarstigste punt is 
misschien nog wel dat Kamerleden 
snel geneigd zijn om zich te 
‘bemoeien’ met beslissingen in 
individuele gevallen. Dat is nu 
eenmaal een taak van de regering.

Toch is het niet altijd onterecht dat 
een Kamerlid vragen stelt over een 
individueel geval. Want die vragen 
kunnen wel aan het licht brengen dat 
er structureel iets mis is met de 
beslissingen van de regering. En daar 
komt een andere taak van de Kamer 
naar voren, namelijk het controleren 
van de regering. Al met al is de 
verdeling van de verantwoorde-
lijkheden van regering en Staten-
Generaal in de praktijk nog niet zo 
eenvoudig. Het is al winst als iedere 
Haagse bestuurder zich altijd eerst 
afvraagt: ‘Ga ik hier eigenlijk wel 
over?’

Regering en Staten-Generaal 
hebben ieder hun eigen 
verantwoordelijkheid in wet- 
en regelgeving en in 
beleidsvorming, verschillend 
naar aard, inhoud en doel.
Het bestuur is uitsluitend 
opgedragen aan de regering.

Ledenmagazine SGP Goeree-Overflakkee 37

Tekst: Hendrik Herweijer
Beeld: SGPBEGINSELPROGRAMMA

Artikel 14

Ledenmagazine SGP Goeree-Overflakkee 37


