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Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw. 

Op 29 maart j l . is de uitwerking van het amendement Diftar besproken in uw 
gemeenteraad. Het voorstel is niet in stemming gebracht. Bij de behandeling 
heeft u vier moties aangenomen; een motie aanvalsplan zwerfvuil, een motie 
gratis groen ophalen, een motie gratis aanhangers en bakfietsen voor grofvuil 
en een motie duidelijke informatie over afvalscheiding, ook op de 
gemeentelijke website. Wij deden de toezegging om met u in gesprek te gaan 
over de invulling van de aangenomen moties. Er hebben meerdere gespreken 
plaatsgevonden. Met deze brief informeren wij u over de wijze waarop de 
aangenomen moties in werking worden gebracht. Daarnaast informeren we u 
in hoofdlijnen over de acties die het afgelopen jaar zijn uitgerold als 
uitwerking van het afvalbeheerplan. 

Uitwerking moties 

Malie aanvalsplan zwerfvuil (motie Ml 7) 
In deze motie verzoekt u ons om een aanvalsplan op te stellen voor het 
bestrijden van zwerfvuil. U verzoekt ons om wijken, scholen, bedrijven en 
instellingen te betrekken en om de communicatie over de bestrijding van 
zwerfvuil te verbeteren. Tijdens de behandeling in uw raad benadrukte u dat u 
zich zorgen maakt over het voorkomen van bijplaatsingen van afval naast 
afvalcontainers. 

Er is een plan van aanpak zwerfvuil opgesteld en inmiddels in uitvoering 
gebracht. Het plan volgt twee sporen. Het eerste spoor richt zich op het 
tegengaan van de grootste bron van zwerfvuil, bijplaatsingen naast 
afvalcontainers. Het tweede spoor richt zich op een stadsbrede aanpak op 
basis van preventieve maatregelen. 
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De aanpak van bijplaatsingen ziet er in grote lijnen als volgt uit. We hebben 
de locaties waar bijplaatsingen voorkomen geactualiseerd. De locaties met 
veel bijplaatsingen zijn geschouwd om een accuraat beeld te krijgen van de 
aard en omvang van de bijplaatsingen. Samen met omwonenden, wijkraden 
en woningcorporaties zullen in het nieuwjaar per hotspot de uitkomsten van 
de schouw worden geanalyseerd om passende oplossingsmaatregelen te 
kiezen. Een paar maanden na uitrol worden de locaties weer geschouwd om te 
beoordelen of de maatregelen effect hebben gehad. Als dat nog niet zo is, dan 
worden andere maatregelen ingezet. Op locaties waar bijplaatsingen 
incidenteel voorkomen zetten we alleen in op het snel verwijderen van de 
bijplaatsingen. 
Communicatie behoort tot het palet aan oplossingsmaatregelen. We starten in 
het nieuwe jaar met campagnes gericht op de wijze waarop bewoners om 
horen te gaan met hun afval, hoe bewoners kunnen bijdragen aan een stad 
zonder zwerfvuil en dat bewoners een boete riskeren als ze zich niet aan de 
regels houden. 
Handhaving zal preventief of repressief worden toegepast afhankelijk van de 
voorkomende situatie. Er wordt twee jaar lang extra handhavingscapaciteit 
ingezet in de wijken met veel bijplaatsingen. De handhavers richten zich op 
gesprekken met bewoners over het ontstaan van bijplaatsingen en het 
gewenste gedrag en gaan waar nodig over tot het beboeten. 

Naast de aanpak van bijplaatsingen gaan we door met een stadsbrede 
preventieve aanpak van zwerfvuil. Deze is gericht op het vermijden van 
zwerfvuil in de wijken, bij winkelcentra en stations en op snoeproutes. Ieder 
jaar wordt in samenwerking met partners zoals scholen, winkeliers, 
studentenverenigingen, evenementen organisaties en vrijwilligers een plan 
opgesteld en uitgevoerd. De acties vinden plaats onder de noemer "Groningen 
schoon dankzij mij". Deze aanpak wordt in de komende jaren voortgezet. 

De eenmalige meerkosten zijn geraamd op € 235.000. Voor 2017 zijn ze 
gedekt binnen de lopende exploitatie van de inzameling huishoudelijk afval 
vanwege positief uitvallende baten afvalstoffenheffing. Voor 2018 worden de 
kosten gedekt uit de begroting afvalstoffenheffing en de landelijke 
zwerfvuilvergoeding. Het plan leidt niet tot een verhoging van de 
afvalstoffenheffing. 

Malie gratis inzameling snaeiafval (motie Ml3) 
In deze motie verzoekt u ons om een systeem op te zetten voor het gratis 
inzamelen van groen tuin- en snoeiafval. Wij vullen de motie als volgt in. 

Bewoners hebben diverse mogelijkheden om van hun snoeiafval af te komen. 
Ze kunnen het vier keer per jaar gratis aanbieden bij het afvalbrengstation of 
verkleinen en via de eigen GFT container laten afvoeren. Ze kunnen een extra 
GFT container aanvragen of het groen door Stadsbeheer tegen betaling laten 
ophalen. Ook bewoners in wijken met ondergrondse containers hebben de 
mogelijkheid om GFT, waaronder snoeiafval, gescheiden aan te bieden door 
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een GFT container aan te vragen. Bovendien is er de mogelijkheid om 
bewonersgroepen te faciliteren met milieustraten voor groen- en snoeiafval. 
Bewoners hebben dus meerdere mogelijkheden om hun groenafval 
gescheiden aan te bieden. In de afgelopen periode hebben we deze 
mogelijkheden gecommuniceerd via de campagne "Haal alles uitje afval". 
Wij zullen deze informatie blijven herhalen via diverse media. We willen 
vooral aandacht besteden aan de mogelijkheid om milieustraten voor groen
en snoeiafval te organiseren in de lente en herfst. 

Matie gratis aanhangers en bakfietsen hij afvalhrengstatians 
In deze motie verzoekt u ons om de mogelijkheid te onderzoeken om gratis 
bakfietsen en aanhangers ter beschikking te stellen. Daarmee hebben 
bewoners die niet over eigen vervoer beschikken de mogelijkheid om zelf 
grofvuil naar een afvalbrengstation te brengen. 

Wij gaan in samenwerking met lokale verhuurders, kringloopbedrijven en 
WIJ organisaties bakfietsen gratis ter beschikking stellen op centrale plekken. 
Deze locaties hebben onze voorkeur boven afvalbrengstations. Wij denken 
dat bakfietsen niet zullen worden gebruikt als ze staan geparkeerd bij 
afvalbrengstations. Wij gaan in het nieuwjaar nog na of er lokaal 
geproduceerde en onderhouden bakfietsen aangeschaft kunnen worden. Er 
zijn verschillende mogelijkheden om een bakfiets te huren. Ook 
kringloopbedrijven bieden gratis een bakfiets beschikbaar voor Stadjers die 
niet beschikken over eigen vervoer. Waar mogelijk haken we aan bij dit soort 
initiatieven. 

De kosten van deze maatregel zijn beperkt en hebben een marginaal effect op 
de afvalstoffenheffing. We vermoeden dat de bakfietsen soms voor andere 
activiteiten zullen worden gebruikt. Dit valt in de praktijk nauwelijks te 
controleren. Wij stellen daarom voor om eind 2018 te evalueren in welke 
mate er gebruik wordt gemaakt van bakfietsen voor afvoer van grofvuil naar 
afvalbrengstations. Zo krijgen we inzicht of deze service voorziet in een 
behoefte. 
We richten ons op het aanbieden van een gratis bakfiets. Wij denken dat 
Stadjers met de beschikking over een auto het niet als belemmering ervaren 
om eventueel een aanhanger te huren voor het wegbrengen van grofvuil. 

Matie duidelijke informatie aver afralscheiding. aak ap de gemeentelijke 
website 
Met deze motie verzoekt u ons om informatie over milieustraten beter te 
communiceren via de gemeentelijke website. U verzoekt ons ook om 
informatie over de mogelijkheden voor bewoners om initiatieven op het 
gebied van afvalinzameling, het tegengaan van bijplaatsingen en zwerfvuil 
duidelijker met de stad te communiceren via de gemeentelijke website. 

Acties in het kader van participatie, waaronder milieustraatacties, promoten 
en communiceren we al via de website. Met de nieuwe lay-out van de website 
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is deze informatie wat minder inzichtelijk geworden. We hebben de website 
voor afvalscheiding aangepast. Omdat we ons vooral richten op een 
wijkgerichte inzet van deze acties gebruiken we ook andere mediakanalen. 
Het gaat dan om gebruik maken van de wijkwebsite of wijkkrant, informatie 
bij de Wij in de wijk of via de Facebookpagina, Groningen Schoon Dankzij. 

Hoofdlijnen uitrol afvalbeheerplan 2017 

Hieronder gaan we in op een aantal van de activiteiten die in 2017 zijn 
uitgerold. 
Wij hebben gedurende het jaar een sterke focus gelegd op voorlichting en 
communicatie gericht op het motiveren van bewoners om meer afval te 
scheiden. In januari en september waren campagnes gericht op het meer 
scheiden van alle afvalstromen. De dragers van de campagnes waren Abri 
posters gecombineerd met berichtgeving in lokale media en social media. De 
campagne in april was gericht op het scheiden van Gft, die van december was 
gericht op het inzamelen van kerstbomen. Om te laten zien wat er 
daadwerkelijk gebeurt met afval als het eenmaal is ingezameld zijn er films 
gemaakt en geplaatst op het gemeentelijke website en Facebook. 
Wij waren zeer positief verast door de animo onder Stadjers om deel te 
nemen aan het project 100x100x100. Ongeveer 200 gezinnen gaven zich op 
en 2 deelnemers lieten zien dat het mogelijk is om nu al bijna afval vrij te 
leven. Zij produceerden namelijk maar 300 gram restafval per week. Het 
project creëerde veel media-aandacht. Zo volgde Oog TV de deelnemers in 
een series van 8 aflevering. 

Naa.st voorlichting en communicatie richtten we ons op het bieden van meer 
voorzieningen om afvalscheiding makkelijker te maken. We hebben extra 
papier, glas en textiel bakken geplaatst en hebben bestaande bakken 
vervangen met grotere bakken om onder andere bijplaatsingen van 
bijvoorbeeld papier en karton te voorkomen. Wij hebben bewoners van 
flatgebouwen benaderd en voorlichtingsbijeenkomsten gehouden met het 
aanbod om de gescheiden inzameling van groente en fruitafval te faciliteren. 
Er was nauwelijks interesse in deze aanbod. 
We richtten ons onder andere op het bevorderen van afvalscheiding bij 
studenten. We hebben gesprekken gevoerd met studenten, hebben enquêtes 
afgenomen en zijn ook in gesprek met partijen die veel studenten huisvesten, 
zoals de SSH. Na aanleiding daarvan beginnen we binnenkort eerst met het 
plaatsen van meer voorzieningen bij studentenflats en in de Schilderswijk. 
Daarnaast focussen we ons, op verzoek, op gerichte communicatie. Wij waren 
aanwezig op de Kei week, hebben folders gemaakt voor zowel Nederlandse 
en buitenlandse studenten en hangen informatie over afvalscheiding op in de 
portieken van studentenflats. 
In het voorjaar had Groningen een primeur doordat PostNL het mogelijk 
maakte om oude elektrische en elektronische afval aan de postbode mee te 
geven. 
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In het afgelopen jaar hebben we onder andere de volgende inzet gehad bij het 
stadsbrede aanpak van zwerfafval. De Milieustewards richtten zich op het 
bevorderen van bewustwording en betrokkenheid en zagen dat er steeds meer 
belangstelling was bij Stadjers om een rol te hebben bij het voorkomen van 
zwerfafval. Zo zijn 65 zwerfafvalteams gefaciliteerd die gedurende het jaar 
zwerfafval opruimen in een specifiek gebied. Daarnaast hebben de 
Milieustewards ongeveer 100 lessen gegeven op basisscholen gekoppeld aan 
een zwerfafval opruimactie. Ze begeleidden rond de 20 Milieustraten en ze 
bevorderden de inzameling van kleine plastic flesjes en blik bij scholen en 
sportverenigingen. Los daarvan waren ze aanwezig op evenementen zoals de 
4 Mijl , Bevrijdingsfestival en Winterwelvaart om aandacht te vragen voor het 
voorkomen van zwerfafval. 

Onze focus op het afval vraagstuk is breed. Daarom waren we trots dat we met 
de realisatie van een zonnepark van 43.000 zonnepanelen op het voormalige 
afvalstort Woldjerspoor een lastig in te zetten locatie hebben getransformeerd 
tot een onuitputtelijke bron van duurzame energie. 

Volgend jaar gaan we door met de gekozen koers. We zullen gerichte 
communicatiecampagnes voeren en we verwachten dat ons dialoog met 
groepen bewoners ertoe leidt dat het voorzieningenniveau verder wordt 
versterkt. In het nieuwjaar starten we met de voorbereiding voor een 
campagne gericht op het voorkomen van voedselverspilling. En in het 
voorjaar zullen we op initiatief van de CDA gezamenlijk naar Enschede 
afreizen om te zien hoe de afvalambities daar worden gerealiseerd. 

We vertrouwen erop dat we hiermee een juiste invulling hebben gegeven aan 
uw moties en dat u voldoende op de hoogte bent van hoe wij onze 
afvalambities verder implementeren. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris. 
Peter den Oudsten Peter Teesink 


