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We komen steeds een stapje dichter bij een duurzamere regio. 
Er is veel vernieuwing op het gebied van milieu en duurzaamheid 
binnen de gemeente Goeree-Overfl akkee. Ook de  afvalinzameling 
kan daarin niet achterblijven.

Een nieuw afvalsysteem

Goeree-Overfl akkee staat in de  startblokken 
om een forse inhaalslag op het gebied van 
 afvalscheiding te maken. Daarmee redden we niet 
alleen de  grondstoff en van de verbrandingsovens, 
maar we kunnen ook het afvalbeheer  betaalbaar 
 houden. Gescheiden afvalstromen  (grondstoff en) 
kunnen geld opleveren, terwijl het  verbranden 
van restafval juist steeds meer geld kost. Het doel 
is dan ook om de totale  hoeveelheid  restafval te 
 verminderen,  zodat meer  grondstoff en gerecycled 
kunnen worden en  minder afval tegen hoge kosten 
wordt verbrand.

In deze speciale informatiefolder leest u alles over 
Goed Scheiden Loont. Elke laatste dinsdag van de 
maand verschijnt het  Afvalnieuws in de  kranten 
Eilanden-Nieuws en  Groot  Goeree-Overfl akkee.

WAAROM EEN NIEUW AFVALSYSTEEM?
De landelijke overheid wil dat inwoners minimaal 
75% van hun huishoudelijk afval gescheiden 
 aanbieden en heeft de richtlijn vastgesteld dat wij 
nog maar 100  kilogram restafval per inwoner per 
jaar mogen produce ren. Daarnaast betalen we een 
extra belasting voor het verbranden van  restafval. 
Dit zorgt voor een fl inke kostenstijging die de 
 inwoner uiteindelijk betaalt. 
Om deze kosten zo laag mogelijk te houden en zo veel 
mogelijk grondstoff en te kunnen scheiden, heeft de 
gemeente Goeree-Overfl akkee in  samenwerking met 
de RAD gekozen voor een nieuw tariefsysteem: ’Goed 
Scheiden Loont’. Met dit nieuwe systeem  zorgen we 
ervoor dat we meer grondstoff en scheiden en opnieuw 
gebruiken en zo min mogelijk verbranden. Dat  betekent 
wel dat wij uw hulp nodig hebben om het afval zo goed 
mogelijk te scheiden. Wij gaan u daarbij helpen!

Wat gaat er voor u veranderen?
In het kort komt het er op neer dat u meer  afvalstromen gescheiden gaat aanbieden.  Daarbij helpen 
we u door meer service te bieden bij het huis-aan-huis inzamelen van grondstoff en. Uw oud papier en 
GFT worden al gescheiden aan huis  opgehaald. Per 1 april 2021 gaat de RAD ook het PMD gescheiden 
aan huis ophalen.

MILIEUPAS VOOR DE MILIEUSTRAAT
De milieustraten in Goedereede en Middelharnis 
 worden  voorzien van slagboomsystemen. Om u 
toegang te geven tot de milieustraat, krijgt u in april 
2021 een  zogenaamde  milieupas thuis gestuurd. 
Deze milieupas biedt u vanaf mei de  mogelijkheid 
om de milieustraat maximaal 6 keer per jaar te 
bezoeken. Bij elk bezoek dat u aan de  milieustraat 
brengt, wordt een toegang van uw milieupas 
 afgeboekt. Voor een aantal producten geldt 
 daarnaast een tarief. Dit zijn bijvoorbeeld: 

• Brandblussers

• Auto-, motor-, en scooterbanden 
 met en zonder velg

• Asbest > 200 kg.

PMD SCHEIDEN
PMD staat voor verpakkingsafval van Plastic, 
Metaal en  Drinkpakken. Voor het scheiden 
van PMD kunt u gebruik maken van speciale 
PMD-zakken. 

U kunt deze PMD-zakken gratis ophalen bij 
verschillende afhaalpunten. Deze zakken 
mogen uitsluitend voor PMD worden  gebruikt.

Kijk voor een overzicht met alle  distributiepunten 
van de  PMD-zakken op onze website 
www.radbv.nl.



Het principe van Goed Scheiden Loont is dat u zelf invloed 
heeft op de hoogte van uw  afvalstoff enheffi  ng. Daarom 
 bestaat de  afvalstoff enheffi  ng vanaf 2022 uit twee  delen. 

Nu betaalt u nog een vast tarief per jaar, ongeacht of u wel of 
niet uw  afval goed scheidt. Per 1 januari 2022 betaalt u met 
Goed  Scheiden Loont één standaard  basistarief voor het 
 inzamelen en verwerken van de  grondstoff en die huis-aan-huis 
worden  opgehaald of gescheiden worden aangeboden op de 
 milieustraat. Dit bedrag wordt aan het begin van 2022 via SVHW 
voor de eerste keer bij u in rekening gebracht. 

Daarnaast wordt een variabel tarief doorberekend voor elke keer 
dat u uw restafval aanbiedt. U heeft dus zelf invloed op hoeveel 
u gaat betalen. De afrekening van het variabele  tarief verstuurt 
SVHW  achteraf; begin 2023 krijgt u de rekening voor het restafval 
dat u in 2022 heeft aangeboden. 

U betaalt een apart tarief voor het aanbieden van het  restafval. 
Per 1 april 2021 wordt ook het PMD elke 2 weken bij u aan
 huis opgehaald. PMD kunt u via de speciale  PMD-zakken 
 aanbieden op de juiste  ophaaldag. Kijk voor een  overzicht 
met alle distributie punten van de PMD-zakken op onze website 
www.radbv.nl.

Voor het aanbieden van de GFT- en papiercontainer wordt net 
als voor het aanbieden van  PMD-zakken geen tarief in  rekening 
gebracht, deze kosten zitten al in het basistarief.

WAAR BESTAAT RESTAFVAL UIT?

Restafval bestaat als het goed  gescheiden is voornamelijk uit droge 
componenten.  Enkele  voorbeelden zijn: kapot servies (porselein) en 
 drinkglazen,  videobanden, dvd’s en cd-hoesjes, pizzadozen, 
volle  stofzuigerzakken, foto’s etc.

Stank komt vooral van bederfelijke producten, die u  doorgaans bij 
het GFT mag gooien. Wij komen ook elke 2 weken bij u langs om de 
GFT-container leeg te maken, dus biedt deze  container vooral aan 
om deze zo schoon mogelijk te houden.

KOSTELOOS AANBIEDEN VAN GRONDSTOFFEN

De RAD heeft in november 2020 een 
sorteeranalyse laten  uitvoeren op het 
restafval. Daaruit is gebleken dat nog 
veel herbruikbare grondstoff en bij 
het restafval verloren gaan. Als u GFT, 
PMD, oud  papier en karton, glas, textiel, 
elektrische apparaten, Klein Chemisch 
Afval (KCA), etc.  gescheiden inlevert 
blijft er nog maar weinig  restafval in uw 
container over. 

Daardoor hoeft u minder vaak  restafval 
aan te bieden. Met als resultaat dat u 
minder betaalt voor de afvalstoff en-
heffi  ng. We  adviseren ook om de 
 restafvalcontainer alleen aan te bieden 
 wanneer die  daadwerkelijk vol zit.

Afvalstoff enheffi  ng

EEN MINICONTAINER

U krijgt in april/mei een brief met een milieupas, 
deze geeft u toegang tot de milieustraat. In dezelfde 
periode krijgt u ook een brief met daarin informatie 

over de omwisseling van uw GFT- en restafvalcontainer.

Uw restafvalcontainer wordt 
in mei/juni omgewisseld.

Vanaf 1 januari 2022 worden 
de ledigingen van de restafvalcontainer

apart in rekening gebracht.

EEN VERZAMELCONTAINER

U ontvangt in april/mei een brief met een milieupas. 
Deze pas is voor zowel de toegang voor de 

milieustraat als tot de ondergrondse container 
(indien voor u van toepassing).

De Milieupas geeft u in september/oktober 
toegang tot de ondergrondse container.

Vanaf 1 januari 2022 worden de inworpen 
in de ondergrondse container apart in 

rekening gebracht.

U bent gebruiker van:



Maakt u gebruik van een container voor restafval? Dan 
krijgt u in de loop van 2021 een nieuwe container van 
de RAD. De RAD maakt gebruik van grijze containers 
voor restafval. Deze container is voorzien van een 
adres sticker en chip en kan alleen voor uw adres 
worden gebruikt in verband met de 
doorbelasting van de kosten.

Daarnaast ontvangt u ook een 
nieuwe container voor uw GFT. 
U krijgt daarvoor een grijze 
container met een groen deksel. 

Gebruikers van containers 
krijgen op een later moment 
een aparte brief over de 
omwisseling met de exacte 
planning.

Verzamelcontainers
In het geval van de ondergrondse containers wordt de 
 software in de container aangepast. Maakt u  gebruik van 
een  verzamelcontainer voor restafval en papier? Dan wordt 
uw milieupas voor de milieustraat ook aangesloten op de 
 ondergrondse container die u gebruikt. 
De milieupas biedt u toegang tot de ondergrondse container 
en slaat het aantal inworpen in de container op.

Gebruikers van een verzamelcontainer krijgen op een later 
moment een aparte brief over het toekomstig gebruik hiervan 
met de exacte planning.

Uw nieuwe restafvalcontainer wordt straks voorzien van een 
 dekselnummer en chip. De chip bevat een unieke code die  gekoppeld 
is aan de containergegevens in de adressenadministratie van de RAD. 
Daarnaast is op de achterkant van de container een adressticker 
aangebracht.

Als de vuilniswagen de container leegmaakt, wordt de chipcode 
 uitgelezen en de lediging geregistreerd. Zo weten wij hoe vaak 
de container wordt leeggemaakt. 

De afvalpas voor de ondergrondse container werkt in  principe 
 hetzelfde. In de pas zit een chip die bij het openen van de 
 ondergrondse container wordt uitgelezen en opgeslagen. Het is 
 daarom belangrijk dat u de container of milieupas in gebruik heeft 
die aan uw adres is verbonden. 

 Het afval wordt niet gewogen. Wij tellen alleen 
 het aantal keer dat u de restafvalcontainer
 laat leegmaken of het aantal keer dat u de 
 ondergrondse container gebruikt.

Inzamelmiddelen

Ga alvast aan de slag en 
kijk hoeveel u op 
afval kunt besparen

Hoe registreren 
wij hoe vaak u 
restafval aanbiedt?

!

• Scheid afval zo goed mogelijk in papier, GFT, PMD, glas en 
textiel. Deze grondstoff en kunnen allemaal geschikt worden 
gemaakt voor hergebruik. Dit scheelt aanzienlijk in het 
 volume van de container, waardoor u er langer over doet 
voor de restafvalcontainer vol zit.

• Breng grof huishoudelijk afval naar de milieustraat.

• Breng nog bruikbare spullen naar een kringloopwinkel.

• Probeer bij aankoop te letten op de verpakkingen van de 
 producten.

• Gebruik de ruimte in uw container (of huisvuilzak voor 
ondergrondse container) zo economisch mogelijk.

• Maak afval klein voordat u het in de restafvalcontainer gooit, 
zodat er meer in past.

• Gebruikt u een ondergrondse container voor restafval? 
Doe uw afval in een huisvuilzak in plaats van in kleine 
pedaal emmerzakjes. Het aantal keren dat u de container 
opent wordt per 1 januari 2022 in rekening gebracht.

• Bewoners die nog geen gebruik maken van een container 
voor GFT of oud papier, maar daar wel recht op hebben, 
kunnen deze kosteloos aanvragen.

Veelgestelde vragen
Gaat het het tariefsysteem Goed Scheiden Loont tot 
afvaldumping leiden?
Vergelijkbare systemen blijken niet of nauwelijks te leiden tot meer 
afvaldumpingen. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen, zorgt de 
gemeente voor meer controle en handhaving op dat gebied.

Hoe voorkom ik stankoverlast in mijn restafval-
container als ik deze minder vaak aanbied?
Stankoverlast wordt in veel gevallen veroorzaakt door  keukenafval. 
Dit afval kunt u beter via de GFT-container  aanbieden. Het  aanbieden van 
de GFT-container blijft gratis en het GFT wordt dan ook weer verwerkt tot 
compost. Maakt u gebruik van een verzamelcontainer voor GFT? Ook dan 
kunt u het GFT eenvoudig scheiden met behulp van een keukenemmertje of 
biologisch afbreekbare zak en vervolgens in de verzamelcontainer gooien. 
Wist u dat u ook een 2e GFT-container kosteloos kunt aanvragen bij 
de RAD? Kijk voor meer informatie op www.radbv.nl.

Wat als mijn buurman zijn afval in mijn container doet?
Wanneer u denkt dat dit het geval is kunt u hiervan een melding 
maken bij de RAD. Gebeurt dit als uw container aan de straat staat, 
dan betaalt u echter niets extra. U betaalt  namelijk per keer dat u 
afval aanbiedt en niet voor het  gewicht van de container. 

Hoe werkt het als ik vanwege een handicap of ziekte extra 
medisch afval heb?
Indien u te maken heeft met extra medisch afval als gevolg van 
een chronische ziekte of handicap geldt een reductieregeling. 
Meer informatie over deze regeling kunt u opvragen bij de gemeente.

Heeft u meer vragen over Goed Scheiden Loont? Neem een kijkje op 
www.radbv.nl/goed-scheiden-loont/ of stuur een mail naar gsl@radbv.nl.



Makkelijk 
scheiden
In afval zitten nog veel herbruikbare grondstoff en. 
Door deze eruit te halen en in de juiste zak of container 
te doen, kunnen deze grondstoff en opnieuw worden 
hergebruikt. Hieronder geven wij u een aantal tips. 
Kijk voor een uitgebreid overzicht in de RAD app of 
op onze site www.radbv.nl.

PMD-AFVAL

Alleen leeg 
verpakkingsafval 

van plastic, metaal 
en drinkpakken.

GFT-AFVAL

Onder GFT valt o.a. 
keukenafval en fi jn 

tuinafval. 

PAPIER

Alleen schoon en droog 
papier en karton mag 

bij het oud papier 
worden aangeboden.

TEXTIEL

Ook kleding met een
vlek of scheur mag 

bij het textiel.

GLAS

Glas is 
100% herbruikbaar. 

- Plastic tasjes, zakjes, 
bekers, (knijp)fl essen,
 tubes, potjes, etc.

- Drankblikjes, tubes, 
 conservenblikken, metalen 

deksels, chipszakken,  
aluminium schaaltjes 
en folies, etc.

- Kartonnenverpakkingen 
van vruchtsappen, melk, 
yoghurt, vla, wijn, etc.

- Alle etensresten (rauw en 
gekookt) van groente, fruit, 
vlees en vis.

- Botten, graten, mosselschelpen
- Klein snoeiafval van bloemen 

en  planten
- Mest van kleine huisdieren, 
 zoals honden, katten, konijnen, 
 cavia’s, etc.
- Koffi  efi lters 

- Kranten, tijdschriften, 
 reclame drukwerk en folders 

(zonder plastic hoesje)
- Kassabonnetjes en 
 toegangskaarten
- Cadeaupapier
- Karton en eierdozen
- Enveloppen van papier 

of karton (met venster)

- Kleding en schoenen 
(per paar  gebonden)

- Handdoeken, theedoeken 
en  washandjes

- Beddengoed
- Gordijnen en vitrage
- Petten, handschoenen, 

tassen,  riemen, etc.
- Kussens, dekens, knuff els, etc. 

- Glazen potten en fl essen
- Medicijnfl esjes, parfumfl esjes, 

crème potjes en potjes van 
babyvoeding

- Deksels mogen erop blijven en 
het glas hoeft niet te worden
omgespoeld.

MAART 2021
• U ontvangt deze informatiekrant met alle informatie over het nieuwe 

tariefsysteem. Tip: bewaar deze goed!

APRIL 2021
• De RAD neemt de inzameling van Renewi over.

• De RAD start met de huis-aan-huis inzameling van PMD. U kunt de speciale 
PMD-zakken ophalen bij diverse afhaalpunten. Kijk voor een overzicht met 
alle distributiepunten van de PMD-zakken op onze website www.radbv.nl

• U krijgt een zogenaamde milieupas thuisgestuurd, waarmee u toegang 
krijgt tot de milieustraat.

MEI 2021
• Gebruikers van een container krijgen een brief met meer informatie 

over de  omwisseling van de GFT- en restafvalcontainer.

• De milieustraat is alleen toegankelijk met gebruik van de milieupas.

JUNI 2021
• De minicontainers voor GFT- en restafval worden omgewisseld.

SEPTEMBER-OKTOBER 2021
• Gebruikers van ondergrondse verzamelcontainers krijgen een brief met meer 

informatie over het toekomstig gebruik van de ondergrondse restafvalcontainer.

• Alle verzamelcontainers voor papier en restafval worden vervangen voor 
ondergrondse containers met toegangsregistratie.

JANUARI 2022
• U ontvangt een aanslag afvalstoff enheffi  ng voor alleen het basistarief 2022.

• De RAD registreert het aantal keer dat u restafval aanbiedt in de  
ondergrondse container of de restafvalcontainer laat leegmaken.

• Op de milieustraat wordt een tarief in rekening gebracht voor het aanbieden 
van fi jn huishoudelijk restafval in 60 liter zakken (tarieven www.radbv.nl).

VANAF 1 JANUARI 2023
• U ontvangt een aanslag afvalstoff enheffi  ng voor het basistarief 2023.

Ook ontvangt u een aanslag van het aantal keren dat u restafval heeft 
 aangeboden in het jaar 2022.

De belangrijkste 
punten op een rij!

RAD Service
Wij zijn erop gericht om u de best mogelijke service te bieden en 
makkelijk bereikbaar voor u te zijn. 

Onze standaard service in 2021 is als volgt:
- Wij komen 1 x in de 2 weken bij u langs om uw  PMD-zakken op te halen.
- Wij komen 1 x in de 2 weken bij u langs om uw  GFT-container of 

 restafvalcontainer leeg te maken. 
- Wij komen 1 x in de 4 weken bij u langs om uw  papiercontainer leeg te maken.

 De juiste ophaaldagen kunt u makkelijk terugvinden   
 op onze website www.radbv.nl (nu nog de   
 ophaaldienst van Renewi) of in de RAD app.

Zijn er bijzonderheden rond onze inzameling of de milieustraten? Volg ons op 
Facebook en Twitter om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes. 
Via de App bent u ook altijd geïnformeerd. Bij  bijzonderheden sturen wij 
pushberichten om u ervan op de hoogte te brengen.


