
Ommen, 3 juni 2015

Geachte heer/mevrouw,

Het omgekeerd inzamelen van afval heeft in de gemeente Ommen geleid tot een flinke daling van de ingezamelde 
hoeveelheid restafval. Daarom heeft de gemeenteraad besloten de volgende fase van omgekeerd inzamelen per 
1 januari 2016 in te voeren. In deze brief leg ik u uit wat deze fase inhoudt en wat dit voor u betekent.

Eerste fase omgekeerd inzamelen
Bij omgekeerd inzamelen worden zoveel mogelijk herbruikbare materialen buiten de grijze container om ingezameld. 
De eerste fase van omgekeerd inzamelen is op 1 februari 2014 ingevoerd. Voorafgaand aan deze fase hebt u voor 
de inzameling van kunststofverpakkingen, blik en drankenkartons een extra grijze 240-liter minicontainer met 
oranje deksel ontvangen. Omdat door het gescheiden aanbieden van afval de grijze container voor restafval 
minder snel vol raakt, wordt restafval sinds de invoering van de eerste fase van omgekeerd inzamelen nog 1 keer 
per vier weken opgehaald. De groene container voor groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval) wordt 1 keer per twee 
weken geleegd. Bovendien kunt u uw grof tuinafval gratis aanbieden bij het afvalbrengstation Bovenveld in 
Rheezerveen en bij de Dunnewind Groep aan de Strangeweg in Ommen.

Resultaten 2014
Uit een evaluatie blijkt dat er in de eerste fase in de gemeente Ommen uitstekende resultaten zijn gehaald. 
Hiervoor wil ik u een groot compliment geven. De hoeveelheid ingezameld restafval is in 2014 met maar liefst 
32,5% gedaald, terwijl de hoeveelheid ingezameld GFT-afval met 17% is gestegen. Samen met andere Ommense 
huishoudens hebt u vorig jaar maar liefst 121% meer kunststof ingezameld dan in 2013. Dit betekent dat na de 
invoering van omgekeerd inzamelen het percentage hergebruik in de gemeente Ommen is gestegen van 55% 
in 2013 naar 67% in 2014. 
Uit deze resultaten blijkt dat er bij u een grote bereidheid bestaat om afvalstoffen en grondstoffen gescheiden aan 
te bieden, als bij het inzamelen van waardevolle grondstoffen een hogere service geboden wordt. 

Tweede fase omgekeerd inzamelen per 1 januari 2016
De resultaten over 2014 zijn voor de gemeenteraad aanleiding geweest om over te gaan tot het invoeren van de 
tweede fase van omgekeerd inzamelen per 1 januari 2016. In de tweede fase wordt restafval in bebouwde kommen 
niet langer huis-aan-huis ingezameld.  U kunt het restafval zelf wegbrengen naar ondergrondse verzamelcontainers 
die in de bebouwde kommen, en waar mogelijk in de kernen van het buitengebied, worden geplaatst. De containers 
worden op een voor u logische plek geplaatst, bijvoorbeeld aan de rand van een wijk of op een plein bij een 
supermarkt. 
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Om gebruik te kunnen maken van de ondergrondse verzamelcontainers, ontvangt u een milieupas. Hiermee wordt 
het aantal keren dat u restafval aanbiedt geregistreerd. De huidige grijze container voor restafval wordt ingenomen.
Als u in het buitengebied woont, kunt u waarschijnlijk geen gebruik maken van het ondergrondse inzamelsysteem. 
Daarom wordt in het buitengebied het restafval iedere vier weken huis-aan-huis ingezameld middels de grijze 
container.

Variabel tarief voor restafval
Tegelijkertijd met de introductie van de tweede fase op 1 januari 2016, wordt voor de inzameling van restafval een 
variabel tarief voor de afvalstoffenheffing ingevoerd. Hierbij betaalt u, naast een vast bedrag per jaar, een variabel 
bedrag per keer dat u restafval aanbiedt. Dankzij deze methode hebt u zelf rechtstreeks invloed op de hoogte van 
het variabele deel van de afvalstoffenheffing. Door afval gescheiden aan te bieden, is voor een gemiddeld huishouden 
een jaarlijkse besparing van € 27,- op de totale kosten van afvalstoffenheffing mogelijk.

Grotere container voor GFT-afval met chip
Omdat u steeds meer GFT-afval gescheiden aanbiedt, wordt uw huidige groene 140-liter container gratis omgewisseld 
voor een grotere 240-liter container. Deze nieuwe container is voorzien van een chip waarmee het aantal aan-
biedingen wordt geregistreerd. Deze informatie is bedoeld om de resultaten van omgekeerd inzamelen te kunnen 
monitoren. U betaalt niets voor het aanbieden van de groene container. Wilt u in plaats van een 240-liter container 
liever een kleinere 140-liter container voor GFT-afval ontvangen? Dat is mogelijk. U kunt dit binnenkort aangeven 
bij afvalinzamelaar ROVA. Ook de grijze containers in het buitengebied worden voorzien van een chip. 
Op korte termijn ontvangt u van afvalinzamelaar ROVA een bericht over het omwisselen van de groene container, 
het aanvragen van een kleinere container en het aanbrengen van de chip in de grijze container in het buitengebied.

Hoogbouwwoningen
Als u in een hoogbouwwoning (flat of appartement) woont, brengt u uw afval naar een ondergrondse container. 
Per keer dat u restafval aanbiedt, betaalt u hiervoor een bedrag. Voor het kosteloos aanbieden van andere afval-
stromen wordt in voorkomende gevallen gekeken naar maatwerkoplossingen.

Inloopbijeenkomsten
Voordat de tweede fase van omgekeerd inzamelen begint, organiseren we samen met ROVA inloopbijeenkomsten. 
Tijdens zo’n bijeenkomst geven medewerkers van de gemeente Ommen en ROVA u graag een toelichting en 
beantwoorden ze uw vragen. U kunt dan ook reageren op de voorgestelde locaties van de ondergrondse containers 
voor restafval. U ontvangt in het najaar een uitnodiging voor een inloopbijeenkomst bij u in de buurt. 

Meer informatie
Wilt u meer weten over omgekeerd inzamelen? Kijk op www.rova.nl/omgekeerdinzamelen of neem contact op 
met het Klantcontactcentrum van ROVA via klantenservice@rova.nl of 038-4273777.

Ik hoop dat u ook in de tweede fase van omgekeerd inzamelen een bijdrage blijft leveren aan ons streven naar een 
afvalloze samenleving en heb er het volste vertrouwen in dat u mooie resultaten blijft behalen.

Met vriendelijke groet,

Klaas Smid
Wethouder milieu


