
WAT GAAT ER VOOR U VERANDEREN?
Om u te helpen met het scheiden van afval, en dus uw restafval te verminderen, gaat 
de gemeente een aantal maat regelen doorvoeren. Hieronder vindt u een overzicht van 
de belangrijkste veranderingen:

Anders met Afval in de gemeente Midden-Groningen vanaf 1 januari 2020

GFT afval 1x per 2 weken (zomers 1x per week)

Verpakkingsafval 1x per 2 weken

Restafval 1x per 2 weken

Oud papier via verenigingen of in de papierbakken

Textiel
1x per 4 weken  
en in voormalig Menterwolde 1x per maand 

Kijk op onze website:  
www.midden-groningen.nl >afval >anders met afval 

Waarom anders met afval? 
Na de herindeling hebben we samen met de inwoners en raad nieuw beleid 
gemaakt om te zorgen dat de hele gemeente Midden-Groningen dezelfde  
afspraken heeft. Dat geldt ook voor het afvalbeleid.
Per 1 januari 2020 hebben we  in de hele gemeente dezelfde afspraken over 
het inzamelen en scheiden van afval. Bovendien willen we meer afvalstoffen 
als grondstof gaan hergebruiken. Landelijke richtlijnen op het gebied van 
duurzaamheid zijn daarin voor de gemeente o.a. een belangrijk uitgangspunt.

Op dit moment produceren we nog zo’n 205 kilo restafval  
per inwoner per jaar. Het Rijk verplicht alle gemeenten  
om het ingezamelde restafval te verminderen naar 100 kilo  
in 2020 en zelfs naar 30 kilo in 2025 per inwoner per jaar.  
Dat gaat ons samen met u ook lukken!

AFVAL (HER)GEBRUIKEN 

Als we ons afval goed scheiden, kunnen 
we veel grondstoffen (her)gebruiken.

Groente-, fruit- en tuinafval wordt 
gecomposteerd bij OGAR in Pekela. Deze 
compost wordt als bodemverbeteraar 
gebruikt in de landbouw. Daarnaast  
bevat compost nuttige meststoffen.

Verpakkingsmateriaal uit huishoude-
lijk afval wordt door een sorteerbedrijf 
gesorteerd en van bijna al het plastic af-
val kunnen nieuwe producten gemaakt 
worden. Het blik wordt omgesmolten en 
bijna volledig opnieuw gebruikt. Specia-
le papierfabrieken halen de papiervezels 
uit de ingezamelde drinkpakken en  
maken hier nieuw papier of karton van.

Textiel dat we gescheiden inzamelen 
wordt eerst bij ons eigen reïntegratie-
bedrijf BWRI gesorteerd. Dat haalt de 
goede, draagbare kleding eruit om te 
verkopen bij de kringloopwinkel. Het 
overige textiel gaat voor een deel naar 
landelijke textielinzamelaars. Draag-
bare kleding wordt opnieuw gebruikt en 
niet draagbare kleding wordt bewerkt, 
zodat het opnieuw gebruikt kan worden 
in bijvoorbeeld isolatiemateriaal en 
poetsdoeken.

Ook glas en oud papier wordt herge-
bruikt. Breng dus glas naar de glasbak 
en verzamel ook uw papier apart. Weten 
hoe en waar in te leveren? Kijk op onze 
website onder afval > anders met afval 
of in de afval-app. Of kijk in de papieren 
afvalkalender die u eind van dit jaar per 
post van ons ontvangt.

We willen uiteindelijk dus zo weinig 
mogelijk restafval (grijze container) 
produceren met elkaar. Want met  
restafval kunnen we niet zoveel, behalve 
het verbranden.

Op dit moment hoort ongeveer 65% 
van het restafval in Midden-Groningen 
eigenlijk in een andere container.  
Van de 205 kilo restafval per inwoner per 
jaar, hoort 72 kilo ook echt in de grijze 
restafval-container.

AFVAL SCHEIDEN: OOK GOED 
VOOR UW PORTEMONNEE

Hoe beter u uw afval gaat scheiden, hoe 
meer geld u bespaart. Hoe minder afval
er straks in uw restafval-container  
terecht komt, hoe minder u betaalt. 
Want, naast de vaste lasten betaalt  
u dan alleen voor ledigingen van de  
restafval container. U betaalt dus niet 
voor de inzameling van uw groente-, 
fruit- en tuinafval,  verpakkings- 
materiaal en textiel.

Dat is de basis van het Diftarsysteem, 
dat per 1 januari 2020 in de hele  
gemeente Midden-Groningen geldt. 
Wanneer u straks uw afval goed scheidt, 
kan Diftar goedkoper uitvallen dan het 
huidige systeem. Een goed voorbeeld is 
de voormalige gemeente Menterwolde. 
Sinds het Diftarsysteem is ingevoerd is 
het ingezamelde gewicht van de grijze  
container daar met 55% gedaald.  
En zetten de inwoners de restafval- 
container nog maar 9,4x aan de weg.  
Dat was 25x!

Voormalige gemeente  
Hoogezand-Sappemeer

Nieuw: aparte inzameling 
groente-, fruit- en tuinafval.
f  Tussen eind september 

en eind oktober 2019 
uitleveren GFT-containers

f  Vanaf 1 januari 2020  
inzameling GFT- afval 
1x per 2 weken (april tot 
oktober 1x per week)  
Lediging is gratis.

f   Woont u in een flat? 
 In de loop van 2020  
krijgt u een ondergrond-
se container voor het 
GFT-afval. Tot die tijd 
zorgen wij voor verza-
melcontainers. Hierover 
informeren wij u nog 
persoonlijk.

f   Stopt: vanaf 1 oktober 
2019 stopt de recycle-
wagen glas en blik.  
Glas kan in de glasbak, 
blik kan in de verpak-
kingsafvalzakken.

f  Nieuw: vanaf 1 januari 
2020 inzameling  
textiel.

Voormalige gemeente 
Menterwolde

Stopt: inzameling glas, 
blik en klein chemisch 
afval.
f  Vanaf 1 oktober  

2019 stopt de  
recyclewagen 
glas en blik. Glas kan 
in de glasbak, blik  
kan in de verpakkings-
afvalzakken.

f   Vanaf 1 januari 2020 
stopt de chemokar. 
Uw klein chemisch 
afval kunt u voortaan 
terecht bij supermark-
ten, winkels waar u  
het gekocht hebt en 
het afval brengpunt.

. 

Voormalige gemeente 
Slochteren

Nieuw: aparte inzameling 
verpakkingsmateriaal in 
inzamelzakken.
f   Vanaf 30 september  

2019 wordt  
verpakkingsmateriaal  
uit huishoudelijk afval  
1x per 4 weken ingeza-
meld. Vanaf 1 januari 
2020 wordt dit (zoals 
in de hele gemeente)  
1x  per 2 weken. Dit is

  gratis.
f  Aanbieden van GFT- 

afval, verpakkings-
materiaal  en textiel  
is gratis. Voor uw  
restafval gaat u per  
lediging betalen.

f  Nieuw: vanaf 1 januari 
2020 inzameling  
textiel.
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Waarom GFT apart inzamelen? 
Groente-, fruit- en tuinafval (GFT) wordt 
gecomposteerd bij OGAR in Pekela. Deze 
compost wordt als bodemverbeteraar 
gebruikt in de landbouw. Daarnaast  
bevat compost nuttige meststoffen.

Met elkaar zamelen we straks in  
de gemeente Midden-Groningen  
ca. 6,5 miljoen kilo GFT-afval apart in  
die we nuttig kunnen hergebruiken.  
In de voormalige gemeente Slochteren 
en Menterwolde wordt nu al ongeveer  
4,5 miljoen kilo GFT-afval apart  
ingezameld.

Door het GFT-afval gescheiden in te 
zamelen heeft het een goede kwaliteit 
en kan er herbruikbare compost van 
gemaakt worden. En een goede kwaliteit 
is belangrijk. Want als het GFT-afval 
verontreinigd is, kan de geproduceerde 
compost niet meer hergebruikt  
worden in de landbouw. De boeren willen 
namelijk geen verontreinigingen op 
hun landbouwpercelen. Daarom mag 
GFT-afval alleen bestaan uit biologisch 
afbreekbare afvalstoffen. Kijk dus op de 
afvalwijzer of in de afval-app wat wel en 
niet in de GFT-container mag.
Als het GFT-afval niet gescheiden wordt 
ingezameld en het door machines uit 
het restafval gehaald wordt, is de kwali-
teit onvoldoende om er compost van te 
maken. GFT-afval uit deze nascheiding 
kan dan alleen nog vergist worden en 
verbrand.

Gratis keukenemmer
Om u te helpen met het scheiden van  
afval kunt u gratis een keukenemmer 
krijgen. Handig om bijvoorbeeld al 
tijdens het koken uw afval te scheiden. 

Meer informatie hier-
over kunt u vinden op 
onze website onder 
Afval > Anders met 
afval. Ook op face-
book, twitter en in de 
Regiokrant zullen wij 
u hierover informe-
ren.

Afval inzamelen: wat 
en wanneer
In de zomermaanden 
gaan we het GFT- 
afval wekelijks  
inzamelen in plaats 
van 1x per 2 weken. 

Als uw wijk of dorp 
dat wil, maken we  

in overleg inzamelplekken voor  
tuinafval. Daar kunt u tijdens de  
maanden waarin planten en bloemen 
het hardst groeien uw tuinafval kwijt.  
In de herfst blijven de bladvakken die we 
regelmatig zullen legen.
En de kerstbomen- en takkenroute 
blijven ook.

Hoogbouw
Heeft uw appartement een (ondergrond-
se) verzamelcontainer? Gebruik dan 
composteerbare zakken met het  
kiemplantlogo of het OK-compostlogo. 
Want andere zakken zijn niet of  
moeilijk composteerbaar. In de voorma-
lige gemeente Hoogezand-Sappemeer 
zullen ook (ondergrondse) verzamel-
containers geplaatst worden.

Het inzamelen van het GFT-afval is gratis. 
U betaalt alleen voor de ledigingen van 
uw grijze restafvalcontainer. 

Waarom verpakkingsafval gescheiden 
inzamelen?  
Het verpakkingsafval (plastic verpak-
kingen, blik en drinkpakken) dat we 
gescheiden inzamelen, wordt door een 
sorteerbedrijf gesorteerd in de verschil-
lende soorten plastic, blik en drinkpak-
ken.  Bijna al deze afvalstromen worden 
hergebruikt. 
Het gesorteerde plastic wordt in een 
veelheid aan nieuwe plastic producten 
gebruikt. Het blik wordt omgesmolten  
en bijna volledig opnieuw gebruikt.  
Speciale papierfabrieken halen de  
papiervezels uit de afgedankte drink-
pakken en maken hier nieuw papier of 
karton van. 
Met elkaar zamelen we straks in de  
gemeente Midden-Groningen ca.  
2 miljoen kilo verpakkingsafval apart 
in dat we nuttig kunnen hergebruiken. 
In de voormalige gemeenten Hooge-
zand-Sappemeer en Menterwolde is  
dat nu al een miljoen kilo. 
Door het verpakkingsafval gescheiden 
op te halen, heeft het een goede kwaliteit 
en kunnen er bruikbare producten van 
gemaakt worden.
Als het verpakkingsafval door machi-
nes uit het restafval gehaald wordt, is 
de kwaliteit minder dan bij het apart 
inzamelen en is het dus minder goed te 
hergebruiken.

Plastic  
inzamelzakken
Voor het  
inzamelen van 
het verpakkings-
afval gebruiken 
we speciale  
doorzichtige 
zakken.  

Deze zijn gemaakt van meer dan 90% 
gerecycled kunststof. Hierdoor kunnen 
de beladers snel constateren of het juiste 
afval in de inzamelzak zit.  
Zware zakken, of zakken met verkeerde 
inhoud, laten zij namelijk staan om af-
keur te voorkomen.  De zakken zijn gratis 
op te halen bij diverse gemeentelijke 
locaties. Kijk hiervoor op onze website 
onder Afval > Anders met afval.

Vanaf 30 september 2019 zamelen we  
in de voormalige gemeente Slochteren  
1x per 4 weken het verpakkingsafval  
in. Vanaf 1 januari 2020 overal in de  
gemeente Midden-Groningen 1x per  
2 weken.

Wat mag er in de zak met verpakkings-
afval? 
Huishoudelijk verpakkingsafval van 
plastic verpakkingen, blik of drink pakken 
(niet groter dan 5 liter). Voor uitgebreide 
informatie: kijk op de afvalwijzer of in de 
afval-app. Zet uw volle inzamelzak op de 
plek waar u ook uw container voor het 
restafval neerzet. En wordt er harde wind 
voorspeld? Wilt u de zak dan met de  
trekband aan bijvoorbeeld een lantaarn-
paal vastzetten?

Per ongeluk toch iets verkeerd in de  
zak gedaan?  
Dan blijft de zak liggen en zit er een stic-
ker op met de reden waarom de zak niet 
wordt meegenomen. U kunt het verkeerde 
afval er dan gewoon uithalen en de zak  
de volgende keer opnieuw aanbieden. 

Het inzamelen van de zakken met ver-
pakkingsmateriaal is gratis. U betaalt 
alleen voor de ledigingen van uw grijze 
restafval container.

OVER GROENTE-, FRUIT-, EN TUINAFVAL (GFT)  
>	 NIEUW voor inwoners van de voormalige gemeente Hoogezand- 
  Sappemeer (vanaf 1 januari 2020)

OVER VERPAKKINGSMATERIAAL UIT HUISHOUDELIJK AFVAL
>	 NIEUW voor inwoners van de voormalige gemeente Slochteren  
  (vanaf 30 september 2019)

OVER TEXTIEL
>	 NIEUW voor inwoners van de voormalige gemeenten Hoogezand- 
  Sappemeer en Slochteren (vanaf 1 januari 2020)

OVER RESTAFVAL

Alles wat geen:  
GFT-afval,  
verpakkingsmateriaal uit  
huishoudelijk afval, textiel,  
glas of papier is.

Textiel apart inzamelen
Textiel dat we gescheiden inzamelen 
wordt eerst bij ons eigen reïntegratie-
bedrijf BWRI gesorteerd. Daar halen ze 
de goede draagbare kleding eruit om 
te verkopen bij de kringloopwinkel. De 
overige textiel gaat voor een deel naar 
landelijke textielinzamelaars. Draagbare 
kleding wordt opnieuw gebruikt en niet 
draagbare kleding wordt bewerkt zodat 
het opnieuw gebruikt kan worden in 
bijvoorbeeld isolatiemateriaal en poets-
doeken.

Met elkaar zamelen we straks in de  
gemeente Midden-Groningen ca. 
400.000 kilo afgedankt textiel in, dat  
we nuttig hergebruiken. Momenteel 
wordt ca. 350.000 kilo ingezameld  
(voornamelijk met de textielcontainers).

Door het afgedankte textiel gescheiden 
op te halen, heeft het een goede kwaliteit 
en kan het hergebruikt worden. Als het 
afgedankte textiel door machines uit het 
restafval gehaald wordt, is de kwaliteit 
slecht, waardoor het niet meer herge-
bruikt kan worden.

Als het afgedankte textiel verontreinigd 
is, kan het niet meer opnieuw gedragen 
of hergebruikt worden. Textiel met vuil, 
vet of bijvoorbeeld olie- en verf mag om 
die reden bij het restafval. Alle schone 
textiel mag apart afgegeven worden. Ook 
als dat kapot is (bijvoorbeeld versleten 
sokken of ondergoed).

U mag het textiel in uw eigen huisvuil-
zakken aan de weg zetten.
Inzameling is in voormalig Slochteren 
en Hoogezand-Sappemeer 1x per  
4 weken en in voormalig Menterwolde 
1x per maand. Kijk voor de data in de 
afvalapp of op de website.

Het inzamelen van de zakken met textiel 
is gratis. U betaalt alleen voor de ledigin-
gen van uw grijze restafval container.
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