
Beantwoording vragen die tijdens of na de raadscommissie B&V van 9 december 2015 zijn 

gesteld n.a.v. de behandeling van het Afvalbeheerplan 2016 – 2020 

1. Er is gemeld dat Maastricht huishoudens heeft waar wel Diftar geldt en huishoudens waar geen 

Diftar geldt. Kan dat ook in Groningen, bijv. Diftar voor de buitenwijken en niet in de 

hoogbouwwijken. 

 

In Maastricht geldt in principe voor alle woningen het principe van Diftar. Zowel voor de woningen in 

laagbouwwijken als voor woningen in hoogbouwwijken. Maastricht heeft echter een beperkt aantal 

flats waar bewoners van oudsher gebruikmaken van inpandige stortkokers. Die aansluitingen betalen 

een vastrecht afvalstoffenheffing dat wel wezenlijk hoger ligt dan het vastrecht dat de overige 

woningen opgelegd krijgen (maar die daarnaast ook een bedrag per zak betalen, het variabel deel). 

Feitelijk is het variabele deel voor deze aansluitingen op nul gesteld en al verdisconteerd in het 

hogere vastrecht. In toenemende mate worden bij deze flats ondergrondse containers  met 

toegangscontrole geplaatst en zullen ook deze aansluitingen gaan betalen per aanbieding. Het is dus 

meer een praktische oplossing in Maastricht dan een bewust beleid om bij bepaalde aansluitingen 

geen Diftar te hanteren. 

Groningen kent ook hoogbouwcomplexen waar stortkokers in gebruik zijn of waar bewoners gebruik 

maken van gezamenlijke verzamelcontainers. Het is de bedoeling om bij deze panden de komende 

jaren ondergrondse containers te plaatsen met elektronische toegangscontrole. Daarmee is ook voor 

deze aansluitingen het voeren van Diftar mogelijk.  

 

2. Is het mogelijk om kunststofafval bij de chemokar in te leveren? 

 

Kunststof wordt in Groningen samen met het overige restafval ingezameld om vervolgens in de 

scheidingsfabriek door Attero nagescheiden te worden. Nascheiding van deze fractie leidt tot betere 

scheidings- en hergebruiksresultaten dan bronscheiding en is financieel gunstiger dan bronscheiding. 

Kunststof is een hele lichte afvalstroom. Bij een mogelijke invoer van Diftar zal het volume kunststof 

in de afvalzak nauwelijks consequenties hebben voor de Diftar aanslag.  

Er zijn berekeningen gedaan na de kosten verbonden aan inzameling van kunststofafval in de wijken. 

Het blijkt dat de kosten aanzienlijk zijn, o.a. omdat kunststof een volumineuze afvalstroom is. 

Bronscheiding is per saldo duurder dan nascheiding. De nascheiding van kunststof levert de 

gemeente uiteindelijk een opbrengst op. De afvalstoffenheffing valt hierdoor lager uit. Voor de 

berekeningen die horen bij het scenario Diftar zijn de baten uit kunststofnascheiding verwerkt in het 

(daardoor lagere) tarief per kilo restafval/aanbieding op de ondergrondse container. Bewoners zijn 

hiermee al gecompenseerd voor het feit dat kunststof niet aan de bron maar achteraf gescheiden 

wordt.  

Omdat kunststof zo’n volumineuze afvalstroom is denken we dat het mogelijk lastig is om de 

chemokar hiervoor te gebruiken. Daarbij komt de chemokar maar een beperkt aantal keer per jaar in 

de wijken en biedt daarmee bewoners ook beperkte mogelijkheden tot gescheiden afgifte. Maar we 

willen onderzoeken of er andere mogelijkheden zijn om te voorzien in de wens die hier achter zit.  

 

 

 



3. Hoeveel grotere huishoudens komen nu in aanmerking voor kwijtschelding? 

In de tabel hieronder wordt aangegeven hoeveel aansluitingen Groningen in totaal heeft, hoe deze 

zijn verdeeld over de verschillende huishoudensgroottes, hoeveel huishoudens in aanmerking komen 

voor 100% kwijtschelding en hoeveel huishoudens in aanmerking komen voor gedeeltelijke 

kwijtschelding. 

Tijdens de commissievergadering is de vraag gesteld of het mogelijk is om nog meer onderscheid te 

maken in huishoudenssamenstelling door categorieën toe te voegen. Dat is zeker mogelijk. Er valt 

bijvoorbeeld te denken aan het toevoegen van een categorie voor 3-4 persoonshuishoudens en 5-7 

persoonshuishoudens.  

 1-persoons 2-persoons 3-7 persoons 8> persoons Totaal 
Totaal aantal aansluitingen 40.357 26.665 23.451 600 91.073 

Aantal aansluitingen die gehele 
ASH betalen 

32.992 24.272 21.316 579 79.159 

100% kwijtschelding van ASH 3.944 1.237 1.144 14 6.339 

Gedeeltelijke kwijtschelding van 
ASH 

3.421 1.156 991 7 5.575 

 

 

4. Kamerbewoners gaan er op achteruit bij Diftar. Zij zijn klein behuisd en kunnen daardoor 

slecht afval scheiden. Kan er een regeling komen dat kamerbewoners hiervoor 

gecompenseerd worden bij invoering van Diftar, bijvoorbeeld door verruiming van de 

kwijtscheldingsregeling. 

Kamerbewoners hebben minder ruimte om herbruikbare stromen langere tijd op te slaan in huis.  

We zullen zorgen dat bij invoering van Diftar er nog meer voorzieningen op wijkniveau 

beschikbaar zijn zodat deze bewoners iets vaker kleinere hoeveelheden afval gescheiden kunnen 

afgeven.  

Door een wijziging van de Wet Milieubeheer wordt sinds 2012 de aanslag afvalstoffenheffing bij 

kamerverhuurpanden niet meer opgelegd aan de hoofdbewoner maar aan de 

eigenaar/verhuurder van het pand. Die kan en zal de kosten in de huurprijs voor de kamer 

verwerken. De kamerhuurders krijgen dus geen aanslag opgelegd. Daarom is er geen 

mogelijkheid om kamerhuurders tegemoet te komen door aanpassing/verruiming van de 

kwijtscheldingsregeling. Kamerhuurders kunnen samen afspraken maken over afvalscheiding in 

het pand dat zij gezamenlijk bewonen en kunnen – over de verdeling van kosten – ingeval van 

Diftar hier afspraken over maken met de verhuurder.  

Tot slot 

Wethouder Van Keulen heeft tijdens de raadscommissiebespreking gezegd dat in de huidige situatie 

grote gezinnen meebetalen voor de afvalstoffenheffing van kleine gezinnen. Dit is niet correct, 

waarvoor excuses. Wethouder Van Keulen bedoelde te zeggen: In de huidige situatie betalen 

bewoners met een 1 of 2 persoonshuishouden juist mee met de afvalstoffenheffing van bewoners 

met een groter huishouden.  

### 


