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Geachte heer, mevrouw, 
 

 

Met deze brief willen we u informeren over de voortgang van de verschillende moties 

met betrekking tot het afvalbeleid die de afgelopen periode zijn aangenomen. Het gaat 

hierbij om de moties “Tuintjes rondom afvalcontainers”, “Ja-Ja sticker 

Reclamedrukwerk”, “Zeg ken jij de vuilnisman” en een evaluatie van de proef  

“Zondag legen ondergrondse containers”. 

 
Motie: tuintjes rondom afvalcontainers  

Tijdens de behandeling van de Begroting 2019 heeft u de motie ‘Tuintjes rondom 

afvalcontainers’ aangenomen. Met deze motie vraagt u ons om een proef te starten met 

de containertuintjes naast de ondergrondse containers met als doel bijplaatsingen tegen 

te gaan.   

  

Medio januari 2020 worden er in totaal vier tuintjes rondom de ondergrondse 

containers in de wijk Vinkhuizen geplaatst. Na een jaar zal de effectiviteit van deze 

maatregel worden geëvalueerd. Belangrijk facet in deze proef is om bewoners in te 

zetten in het onderhoud van de containertuintjes en hen een actieve rol te geven bij het 

bestrijden van bijplaatsingen.   

  

Er zijn verschillende partijen zoals WIJ, de ondernemersvereniging Vinkhuizen en de 

Vereniging Wijkoverleg Vinkhuizen bevraagd over de proef.   

Met de uitvoering van de motie verwachten we in kaart te kunnen brengen in hoeverre 

het plaatsen van containertuintjes effect heeft op het tegengaan van bijplaatsingen. 

Daarnaast zal het ook zichtbaar zijn in hoeverre de Vereniging Wijkoverleg 

Vinkhuizen een bijdrage kan leveren aan een schone leefomgeving en tegengaan 

van bijplaatsingen.  

  

Motie: Ja-Ja sticker Reclamedrukwerk  

Tijdens het Voorjaarsdebat 2016 heeft uw raad een motie aangenomen waarin u ons 

verzoekt onderzoek te doen naar de invoering van de Ja-Ja sticker voor ongeadresseerd 
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reclamedrukwerk. In februari 2017 hebben we u een brief gestuurd waarin we 

aangeven dat we positief tegen de door u voorgestelde maatregel staan.  

Daarnaast hebben we aangegeven dat we eerst ook willen onderzoeken hoe grotere 

gemeenten met dit vraagstuk omgaan. Op dat moment had alleen de gemeente 

Amsterdam een Ja-Ja sticker ingevoerd. Omdat de branchevereniging een rechtszaak 

tegen gemeente Amsterdam aanspande over de rechtmatigheid van het opt-in systeem, 

was het voor ons van belang om de uitspaak hierover af te wachten. In september 2019 

oordeelde het gerechtshof dat de Ja-Ja sticker rechtmatig in Amsterdam is ingevoerd. 

Naar aanleiding hiervan voeren onder andere gemeente Utrecht en gemeente Tilburg 

per 1 januari 2020 de Ja-Ja sticker in.  

   

Ook voor de gemeente Groningen erkennen we de noodzaak voor het invoeren van 

een Ja-Ja sticker.  

Op dit moment vindt er een harmonisatie van het afvalbeleid plaats, waarbij ook een 

nieuwe afvalstoffenverordening wordt vormgegeven. Voor de Ja-Ja sticker kan op 

korte termijn een aparte verordening gemaakt worden, die in een later stadium kan 

worden samengevoegd met de algemene afvalstoffenverordening. Op deze manier kan 

de Ja-Ja sticker meegenomen worden in het harmonisatieproces en kunnen we op korte 

termijn overgaan tot de invoering van dit systeem. Dit zal wel pas kunnen na 

vaststelling van het nieuwe afvalbeleid. De nieuwe afvalstoffenverordening en het 

nieuwe afvalbeleid zullen worden voorgelegd aan u zodat u daar in mei van 2020 een 

besluit over kan nemen.  

 

Motie: Zeg ken jij de vuilnisman  

Tijdens behandeling van de collegebrief  ‘Analyse grofvuil 2017’ (31 oktober 2018) 

heeft u de motie “Zeg ken jij de vuilnisman” aangenomen. Hierin verzoekt u ons om 

grofvuil bijplaatsingen/dumpingen nadrukkelijker te registreren. In reactie op de motie 

hebben wij aangegeven dat 2e helft 2019 een systeem op de grotere inzamelvoertuigen 

van Stadsbeheer ingevoerd zal worden waarmee bijplaatsingen structureel 

geregistreerd kunnen worden. Dit systeem is inmiddels ingevoerd maar heeft sinds de 

invoering nog beperkte informatie opgeleverd.   

  

Om beter zicht te krijgen op de frequentie en omvang van bijplaatsingen van grofvuil 

zijn in februari en juni 2019 uitgebreide, externe schouwen uitgevoerd. Hiertoe zijn 

gedurende twee weken verschillende locaties met ondergrondse containers dagelijks 

twee keer bekeken op aanwezigheid van bijplaatsingen. Hieruit is het volgende 

algemene beeld naar voren gekomen:   
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Hierbij geldt dat per stadsdeel het beeld qua verdeling van het 

soort bijplaatsingen enigzins verschilt.   

  

De toename in aantal geconstateerde bijplaatsingen tijdens de tweede schouw is deels 

te verklaren door het grotere aantal locaties dat in de schouw is betrokken. Daarbij viel 

de tweede schouw ook in een periode waarin altijd al relatief veel grofvuil vrijkomt als 

gevolg van verhuisbewegingen (studenten) en vervanging van huisraad (uitkering van 

vakantiegeld). In november 2019 is er opnieuw een uitgebreide schouw 

van bijplaatsingen uitgevoerd.   

  

Uit de schouwmetingen blijkt dat het bijplaatsen van grofvuil (en ander afval) met de 

nodige regelmaat voorkomt. Uit de schouwen komen ook duidelijk hotspots naar 

voren waar bijplaatsingen zich met grotere regelmaat voordoen. Op basis van deze 

resultaten kunnen we gericht actie ondernemen om bijplaatsingen aan te pakken. In de 

nu voorliggende afvalnota zijn mogelijke maatregelen opgenomen ten aanzien van de 

inzameling van grofvuil.  

  

Zondag legen ondergrondse containers  

   
In relatie tot bijplaatsingen willen wij u tenslotte nog informeren over de proef met het op 

zondag legen van ondergrondse containers. In 2018 zijn wij een proef gestart met het op 

zondagen legen van de ondergrondse containers voor restafval. Aanleiding vormden 

de aantallen volle containers tijdens de weekenden en de vele bijplaatsingen die 

gedurende weekenden en op maandagochtenden geconstateerd werden.   

Tot aan de proef werden containers geleegd op maandag t/m zaterdag. Op zondagen 

werden geen containers geleegd. Ter voorkoming dat containers gedurende het 

weekend volraakten, werden op vrijdag en zaterdag extra containers ingepland voor 

leging en daartoe extra voertuigen ingezet. De laatste containers werden in de loop van 

zaterdagmiddag geleegd.  
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Het stortgedrag van burgers en bedrijven is echter zodanig dat tussen de 

zaterdagmiddag en maandagochtend ruim 20% van alle wekelijkse stortingen 

plaatsvinden.   

   

We constateren dat door het op zondagen legen van containers het 

aantal bijplaatsingen gedurende het weekend wezenlijk afneemt. Het voorkomt daarbij 

ook inefficiënte piekbelastingen gedurende de week qua benodigde inzet van 

voertuigen en personeel van Stadsbeheer. Het buiten reguliere werktijden (waaronder 

het in de weekenden) legen van containers is echter ook relatief duur en kwetsbaar. Dit 

komt doordat inzet van personeel momenteel plaatsvindt op basis van vrijwilligheid en 

op basis van overwerkregeling.  

   

Gelet op het stortgedrag van bewoners en bedrijven ontkomen we er echter niet aan 

om structureel op zaterdagen en zondagen containers te legen. Tegen die achtergrond 

zullen wij het op zondagen legen van containers continueren. Om de benodigde inzet 

tijdens weekenden te beperken plaatsen we op drukke locaties waar mogelijk extra 

containercapaciteit. Ook is in 2018 een nieuw planningsysteem ingevoerd waarmee 

containers efficiënter worden ingepland en bij plaatsingen worden voorkomen. Daarbij 

beperken we de inzet op zondagen tot hotspots en de hoogste nodige 

containerlocaties.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 
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