
Geachte leden van de gemeenteraad / geachte leden van de VVD-fractie, 
  
  
1. Naar aanleiding van dit bericht van RTV Noord van 3 september 2020: 
  
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/739062/Groningse-raad-kiest-waarschijnlijk-voor-diftar-
alleen-VVD-twijfelt-nog 
  
3 sept. 2020 
  
  
Citaat: 
  
  
“Stem VVD blijft vraagteken 
  
Hoewel de VVD voor lijkt te gaan stemmen, stelt de partij wel een voorwaarde. De partij wil 
namelijk een uitzondering voor de voormalige gemeente Haren. Daar betalen mensen nu per 
kilo afval die ze inleveren: de VVD wil net als veel Harenaren dat dat zo blijft. 
Wethouder Glimina Chakor (GroenLinks) geeft aan dat de uitzonderingspositie voor Haren 
niet mogelijk is. Wel gaat ze onderzoeken of ze op termijn twee aparte systemen in de hele 
gemeente Groningen kan invoeren. Op die manier wil ze aan de wensen uit Haren 
tegemoetkomen. 
  
  
Laagbouw en hoogbouw 
  
'In dat geval zouden bewoners van laagbouw, zoals twee-onder-een-kapwoningen, per kilo 
afval gaan betalen', legt Chakor uit. 'Bewoners van flats (hoogbouw) betalen dan wel nog 
steeds per keer dat ze een vuilniszak inleveren.' 
  
Of de toezegging dat dat onderzoek er komt de VVD overhaalt, is nog niet duidelijk. De partij 
zegt zich komende week op de kwestie te beraden.” Einde citaat. 
  
=================================================================== 
  
Mijn logische vraag is:   
  

als de wethouder van GroenLinks het voorstel van de VVD-fractie omwerkt tot 
een DIFTAR-hoogbouw- en DIFTAR-laagbouwvariant voor gans Groningen, 
moeten er in een straat waar zowel hoogbouw als laagbouw is twee aparte 
vuilnisophaalwagens van Stadsbeheer komen?  
  
Dat is superduur en niet efficiënt. Zowel materieel als qua personele inzet. Enorm 
bureaucratisch. Het wegen kost bovendien extra tijd. Bovendien is het enorme 
energieverspilling.  
  

In stedelijk gebied is zowel hoogbouw als laagbouw. De laagbouwvariant kan 
daarom feitelijk alleen in dorpen worden uitgevoerd.  
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Moeten dan in dezelfde straat met hoogbouw en laagbouw twee aparte 
vuilnisophaalwagens langskomen? Een vrachtwagen met een weegschaal en een 
vrachtwagen waarin de inhoud van de kliko’s wordt gestort (zonder weegschaal)? Ik weet 
dit niet. Mijn vraag is geheel praktisch van aard. 
  

Zijn twee DIFTAR-systemen in dezelfde gemeente mogelijk? Staat de 
Rijksoverheid dit toe? Ik denk aan het gelijkheidsbeginsel en het 
evenredigheidsbeginsel in het bestuursrecht.  
  
In de gemeente Tynaarlo, alwaar het DIFTAR-systeem is ingevoerd, wordt het huisafval 
(grijze kliko) eerst op een vuilniswagen gewogen. Dat gaat dus ook in stedelijk Groningen 
gebeuren als dit VVD-voorstel wordt omgewerkt in DIFTAR-laagbouw en DIFTAR-hoogbouw.   
  
  
2. Nog een punt van orde: het ophalen van het GFT-afval is gratis. Bij DIFTAR is de verleiding 
erg groot dat huishoudelijk afval, bestemd voor de grijze kliko, onderin de groene kliko 
wordt gedaan. Zie in dit verband: https://www.oogtv.nl/2020/08/diftar/ 
  
Citaat (onderaan):  
  
“In deze reportage nemen we een kijkje in de afvalscheidingsfabriek. ‘We zien dat bij 

DIFTAR ook het risico bestaat dat mensen restafval onderin de GFT-container 
gooien.’ 
  
  
3. DIFTAR is heel slecht voor de dieren!  
  
Zie: https://www.animalstoday.nl/zwerfafval-funest-voor-dieren/  
  
De Partij voor de Dieren heeft helaas niet op dit dierenargument gereageerd! Dieptriest en 
onbegrijpelijk! 
  
  
4. Zie verder: https://beijumnieuws.blogspot.com/2020/09/invoering-diftar-wordt-desastreus-

voor.html 
  
  
Ik wens u vandaag veel wijsheid toe.  
  
  

N.B.: misschien moet de besluitvorming over DIFTAR worden uitgesteld in 
verband met de nadere uitwerking van de DIFTAR-laagbouw/hoogbouw-variant. 
  
  
Met alle achting, 
  
Kees Huizenga uit de wijk Beijum 
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