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Geachte commissieleden, 

 

Namens uw voorzitter, de heer Bolle, nodig ik u uit voor de veegcommissie van woensdag 22 januari 2020, om 

16.30 uur in de oude raadszaal van het stadshuis. 

Herijking Afvalbeleid 

In de oude gemeente Groningen is al vanaf 2015 regelmatig gesproken over het  afvalbeleid. Documenten uit 

deze jaren vindt u terug in de dossiermodule, op dit moment alleen nog te benaderen via het oude 

Raadsinformatiesysteem:  dossier afvalbeleid. De meningen lagen destijds erg verdeeld, het invoeren van een 

methode van gedifferentieerde tarieven (diftar) kreeg bijv. (net) geen meerderheid, mede omdat aan de 

randvoorwaarden niet voldaan zou kunnen worden. Nu er sprake is  van een nieuwe (heringedeelde) gemeente 

moet er opnieuw over dit onderwerp gesproken worden, al was het alleen maar omdat in de oude gemeente 

Haren wel een diftar-systeem geldt, en de afvalstoffenheffing per 01-01-2021 moet zijn geharmoniseerd. Het 

college is voornemens de raad in mei om een besluit hierover te vragen, en bereidt het gesprek nu voor middels 

een discussienotitie. Op 31 oktober jl. is hierover al een expertmeeting geweest; de presentatie van die avond 

heb ik  voor uw gemak ook aan de agenda gehangen. 

Uit een inwonerspeiling blijkt dat de meerderheid het graag bij het oude wil laten, dus Groningen en Ten Boer 

geen diftar, Haren wel diftar; procentueel over de hele gemeente kiest slechts 15% voor een variabel tarief.   

De notitie schetst vier knoppen waaraan gedraaid kan worden om het percentage hergebruik te laten stijgen, nl. 

goede scheidingsfaciliteiten (lichte stijging), gerichte communicatiecampagnes (lichte stijging), nascheiding 

voor afvalstromen waarvoor scheiding  aan de bron lastig is (omvangrijker stijging), en gedifferentieerde 

tarieven (m.n. omvangrijke daling aanbod restafval). 

Vervolgens worden drie varianten voor Groningen geschetst, met de voor- en nadelen, nl. Extra Voorzieningen, 

Achteraf Belonen, en Diftar per aanbieding. Extra Voorzieningen geldt als basisvariant, die desgewenst kan 

worden opgeplust met één  van de andere twee. 
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Het college meldt dat ongeacht de te maken keuze de afvalstoffenheffing per 2021 zal stijging  met ongeveeer 

20 euro per aansluiting. De (oplopende) kosten zijn de afgelopen tijd deels bekostigd uit de voorziening 

afvalstoffenheffing, maar deze zal eind dit jaar nagenoeg zijn uitgeput. 

Het college wil graag van de  raad weten welke van de genoemde drie varianten verder moet(en) worden 

uitgewerkt. Bij een keuze voor Diftar is daarbij relevant te weten welke groepen in de Groningse bevolking 

extra aandacht vragen.  

Ten aanzien van de aanpak grofvuil worden in de bijlage bij de brief (‘Verkenning’) verschillende mogelijke 

maatregelen geschetst met bijbehorende geraamde meerkosten (p. 23 en bijlage 5). Mocht de voorkeur  van de 

raad uitgaan naar een Diftar-systeem, dan hoort het college graag welke maatregelen ter voorkoming  van extra 

bijplaatsingen grofvuil de voorkeur verdienen. 

In een separate brief, die ook aan dit agendapunt is gehangen, gaat het college in  op een aantal moties die 

betrekking hebben op het afvalbeleid: 

- Tuintjes rondom afvalcontainers 

- Ja-Ja sticker  Reclamedrukwerk 

- Zeg ken jij de vuilnisman 

- Zondag legen ondergrondse containers 

Op 15 januari a.s. om 10.30 uur vindt er  in de Oude  Raadzaal een informatieve sessie plaatst waarin  de 

stukken worden toegelicht, en u alle gewenste (technische) vragen kunt stellen. 

 

Door de agendacommissie op de agenda geplaatst.  

 

Toekomstige verwerking afvalstromen 

Op 1 januari 2022 lopen de overeenkomsten af die ARCG (samenwerkingsverband afvalverwerking met 

Hogeland en Westerkwartier) heeft met Attero. ARCG heeft nu na een marktverkenning aan de hand van een 

groot aantal criteria besloten om een verkenning  te starten naar de verwerkings-  en 

dienstverleningsmogelijkheden die Omrin biedt; het college steunt deze keuze. Omrin is een overheidsbedrijf, 

waarvan de aandelen in handen zijn van o.a. een aantal Friese en Groningse gemeenten. Mocht de verkenning 

positief uitvallen,  dan zal worden voorgesteld tot toetreding tot Omrin als aandeelhouder (eerste helft 2020). 

 

Bespreking is aangevraagd door de fracties van PvdA, ChristenUnie en 100% Groningen. 

 

Met vriendelijke groet,  

namens de voorzitter, 

Wolbert Meijer 

Raadsadviseur  

 


