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Minder afval, meer grondstoffen – op weg naar een circulair Groningen
(Uit deze nota heb ik mijn gegevens gehaald)

Mijn missie is bewustzijn vergroten op grondstoffen en schonere afvalstromen.
Een passend beleid per deelgebied van de gemeente Groningen, daar ben ik voor.
Zelf woon ik al ongeveer 30 jaar in Haren en heb ik vanaf het begin enthousiast meegedaan
aan het scheiden van grondstoffen. Wat overblijft, heet restafval.
Even tussen haakjes: Er is een landelijke doelstelling dat in 2025 de hoeveelheid restafval per
jaar 30 kilo per inwoner is.
Terwijl heden ten dage is dit nu voor
- ‘oud Groningen’ 154 kilo
- Ten Boer
152 kilo
- Haren
109 kilo
Er is dus nog een lange weg te gaan.
Mijn 2 zonen, inmiddels 19 en 23 jaar, weten niet beter dan dat je je bewust hoort te zijn
van je ecologische voetafdruk op aarde: ‘footprint’. Ik hoop dat iedereen hier aanwezig weet
wat dat is.
Het is een interessant begrip. Ik ben er dus ook voor dat er extra scholing komt en niet alleen
op de basisschool maar juist gedurende het voortgezet onderwijs.
Wat ik zie, is dat de huidige situatie van verpakkingen de prullenbakken het niet meer
aankunnen.
Het hoort normaal te zijn dat je je verantwoordelijk opstelt. Als je afval hebt en de openbare
afvalbak is vol, dan neem je het mee naar een andere afvalbak. Je laat het niet in de natuur
of in de stad op straat achter.
We kunnen natuurlijk ook vragen of de gemeente meer afvalbakken wil plaatsen of dat ze de
afvalbakken vaker willen legen.
Maar veel belangrijker, we kunnen de fabrikanten van met name dat plastic afval vragen
hierin te minderen.
Ik sta hier omdat ik graag zie dat er meer bewustzijn komt op consuminderen, op recyclen en
op upcyclen. (Als u het nog niet weet een voorbeeld van upcyclen is: een leuk oud tafeltje
opknappen, opnieuw verven, en er is weer een waardevol product.)
Ik heb gezien dat er in de nota die ik heb bestudeerd, 2 scenario’s zijn vergeleken voor de
gemeente Groningen vanaf 2021: een scenario met Diftar en een zonder Diftar.
Op blz. 81 van deze nota staat bij de begrippenuitleg echter dat er 2 vormen Diftarsysteem
zijn: 1) op basis van gewicht en 2) op basis van frequentie van het aangeboden afval.
Een onderzoek naar de verschillende Diftarvarianten ontbreekt helaas, hoewel de gemeente daar 2
jaar de tijd voor heeft gehad. Haren gebruikt al 20 jaar de Diftar op basis van gewicht het is dan

logisch om deze vorm van Diftar zeker te gaan onderzoeken! Ik vind het onbegrijpelijk dat de
gemeente dit heeft vergeten. Ik stel voor dat de gemeente erkent dat dit vergeten is en een
uitzondering gaat vragen aan de minister om toch Haren voorlopig de Diftar op basis van
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gewicht te laten behouden terwijl de andere buitenwijken of misschien wel de gehele stad
dit helaas nog niet heeft.
Diftar op basis van gewicht is perfect voor Haren. Kijk hoe fanatiek de Harenaren aan het
afval scheiden zijn.
Diftar op basis van gewicht is het hulpmiddel om inzichtelijk te krijgen hoe we er voor staan
richting de landelijke doelstelling van 30 kg in 2025.
Diftar op basis van het aantal keren dat de vuilnisbakken geledigd worden gaat niet duidelijk
laten zien waar knelpunten zitten, geeft niet genoeg stimulans om ook daadwerkelijk te gaan
minderen met kilo’s.
Het maakt immers niet uit of je er veel en zware dingen in doet.
Wat een gemiste kans van de gemeente Groningen om de Harenaren tevreden te houden
was het zo logisch geweest dat juist deze Diftar vorm werd onderzocht. Hoe kan het dat daar
geen onderzoek naar is gedaan?
Nu wil ik u graag het grapje van mijn vader vertellen:
wat is meer, een kilo lood of een kilo veren?
Diftar op basis van frequentie vind ik geen eerlijk systeem. Ik voorzie nu ook al problemen:
stank- en ongedierteoverlast doordat de container pas wordt aangeboden als deze vol is. Dit
moet je niet willen!
Wanneer er een Diftarafvalsysteem komt naar kilo’s, dan is het afhankelijk van gedrag
hoeveel geld je kwijt zult zijn. Er is een beloningssysteem dat motiverend zal werken dat je
minder afval aanbiedt.
Je gaat dan bewust om met grondstoffen.
Ik weet zeker dat er óók een groot deel van de Stadjers afval gaat scheiden om vervolgens
minder kilo’s weg te hoeven brengen naar restafval.
Wenselijk is dat er op meerdere plaatsen gratis mogelijkheid is om PMD in te leveren (PMD =
plastic, metaal, drinkkartons). Voor oud glas, papier en textiel is dat gelukkig al normaal. We
zijn dus al een beetje goed bezig. In de nabije toekomst kan het nog beter. En zal dit ook
restafval gaan schelen. We moeten immers naar die 30 kg in 2025.
‘De Groene Parel’ voormalige gemeente Haren hoeft niet op deze toekomst te wachten.
Alles is er al. De Harense inwoners kunnen dit gedrag, wat inmiddels voor velen de
normaalste zaak van de wereld is, continueren.
Daarom wil ik graag dat het Diftarsysteem ‘betalen per kilo’ blijft en straks voor de gehele
gemeente kan worden ingevoerd. Ik weet zeker dat dit Diftar beleid kilo’s afval scheelt.
Als ik alleen al naar mezelf kijk, ik wacht nu tot mijn gras en snoeiafval, dat ik niet op de
composthoop gooi, enigszins gedroogd is. Zo hoef ik niet voor water te betalen. En zo kan er
met minder kilo’s naar de inzamelpunten worden gereden.
Indien deze beloning er niet is, zullen dit enorm veel kilo’s extra worden, omdat ik weet dat
meer tuinbezitters graag na het grasmaaien het gras gelijk willen opruimen in plaats van
eerst in de zon laten drogen.
Kijk eens naar u zelf. Op welke manier bent u bereid secuur minder kilo’s afval aan de straat
te zetten?
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Ik wil met dit inspreken graag het bewustzijn vergroten.
Ik vind het prima dat er deelgebieden in de stad zijn die tijdelijk nog geen afvalweegsysteem
hebben. Ik vind het jammer maar begrijpelijk dat er voor de binnenstad mogelijk een ander
systeem gekozen zal worden dan voor de buiten wijken
Haren kent reeds 20 jaar ik benadruk het nog een keer 20 jaar wel het eerlijke systeem dat
de gebruiker betaald naar rato van kilo’s die hij inlevert.
In Haren heb ik veel mensen gesproken. Ik had er lol in om 2 vrijdagen op de weekmarkt te
staan en gesprekjes te voeren en vooral te luisteren naar wat er gezegd werd.
“Gemeente, kunt u alstublieft meer inzamelpunten voor PMD realiseren?”
Ik weet dat er moderne technologie is die wellicht beter plastic en metaal kan scheiden dan
particulieren dit kunnen. Maar wat ik daar ook over heb gehoord, is dat het dan vervuilde
grondstof is. Dit hoeft niet, dit kan anders.
Een belangrijk aspect van scheiden door particulieren vind ik tevens dat er bewuster met
afval c.q. grondstoffen wordt omgegaan.
Ik verwacht dat er daardoor op termijn minder afval komt. In Haren is dat al zo. Hier kan ik
voorbeelden van noemen, maar in verband met de tijd is deze speech bijna ten einde.
Mensen, wij willen hetzelfde:
- Een schoner leefmilieu
- Een milieuvriendelijk beleid
- Meer hoogwaardige grondstoffen
- Minder restafval.
Laten we samen zuinig zijn op de planeet Aarde.
Ik stem voor Diftar ‘betalen per kilo’ in de gehele gemeente op termijn.
Eigenlijk wens ik voor geheel Nederland, dit Diftar systeem.
De particulier heeft daarmee zelf in de hand hoeveel hij betaald.
( vast recht is natuurlijk wel voor iedereen hetzelfde en kan voor mensen die in de
schuldsanering zitten of anderszins vinden dat ze daar recht op hebben deels of helemaal op
nul gezet worden) Laat het aardgas geld maar geïnvesteerd worden in “een hypermodern
faciliterend grondstoffen doorgeef fabriek” zodat de gehele provincie Groningen, de eerste
gemeenten kent in Nederland die in de nabij toekomst al in 2025 de doelstelling haalt van
30 kilo rest afval per inwoner per jaar.
Dáárnaast roep ik de politiek op om minder milieu vriendelijke Holdings aan te pakken.
Zodat reeds bij die bron meer gelet gaat worden op consuminderen.
De producent gaat meebetalen aan de afval stroom.
Bedrijven worden niet langer gematst met mooie afspraken ten koste van een schoon
Nederland. Bedrijven gaan verantwoording nemen, winkels willen het niet meer inkopen,
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zoveel plastic verpakkingen, noem maar op en de consument eet in de toekomst zijn lunch
broodje uit een papieren zakje.
Dank voor uw aandacht.
(Als u vragen heeft, zal ik uiteraard proberen die te beantwoorden.)
Anneke Schipper
NB ik lees een verkorte versie voor tijdens de meningsvormende bijeenkomst gemeente
begroting 2021 op 4 november 2020 te Groningen Dat alles nav Diftar BLIJ ft in Haren ###
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