
Voorbereidingsmemo

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 19 augustus 2020

Betreft 
x Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):

Herijking afval- en grondstoffenbeleid (3 juli 2020)

Herijking afval- en grondstoffenbeleid 

Korte samenvatting:

Per 1/1/21 moet het afvalbeleid in de nieuwe gemeente Groningen zijn geharmoniseerd. Aan de raad 

worden nu twee varianten ter keuze voorgelegd: Diftar of vast tarief (beide i.c.m. extra 

voorzieningen). Bij de keuze voor Diftar is een aanvullend  krediet van 1,6 miljoen euro nodig, bij vast 

tarief van 1 miljoen euro. De eerdere inzet op extra voorzieningen heeft slechts geleid tot een 

beperkte extra scheiding van afval. Hier is daarom intensivering nodig. Mocht gekozen worden voor 

Diftar, dan komen er aanvullende maatregelen voor specifieke groepen (m.n. ouderen, chronisch 

zieken en gehandicapten).  Daarnaast zal extra inzet worden gepleegd op het tegengaan van 

toename bijplaatsingen. Om Diftar zorgvuldig te kunnen invoeren, zal in 2021 nog gewerkt worden 

met een vast tarief. De alternatieve variant (vast tarief) komt tegemoet aan de wens van de meeste 

inwoners, maar de resultaten zullen onvoldoende zijn voor het realiseren van de doelstelling om 

afvalvrij te worden. De afvalkosten zullen bij Diftar in eerste instantie hoger zijn dan bij Vast Tarief 

(door extra investeringen), maar op  langere  termijn lager. Bij laagbouwwoningen zullen  de  kosten 

bij Diftar hoger zijn omdat zij gemiddeld meer GFT-afval aanbieden. Daarnaast kan de raad kiezen 

voor het al dan niet verruimen van de kwijtscheldingsregeling, en voor het al dan niet aan sommige 

of aan alle inwoners aanbieden van 1x per jaar gratis ophalen van grofvuil (leidt tot stijging 

afvalstoffenheffing met 4 resp. 7,5 euro)

Vermeld op LTA?
x Ja, nr. 2019-88

Deadline?
x ja,  harmonisatie moet voor 1/1/21 plaatsvinden. Besluitvorming moet nog verwerkt 

worden in tarievennota november 2020

Doel van de activiteit
X Beeldvormend (20.00)

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Herijking-afval-en-grondstoffenbeleid-1


X Meningsvormend (21.00)

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
x discussie, betreft fundamentele  keuze waarover diepgaand politiek verschil van 

inzicht bestaat

Voorgeschiedenis
Opiniërende bespreking in de commissie op: 22-januari/16:30 (agendapunt B1) en in de raad op 29-

januari/16:30 (agendapunt 7h). Zie verder paragraaf ‘Aanleiding en doel’ van raadsvoorstel.

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Beeldvormend: inspraak door en gesprek met inwoners

Meningsvormend: Uitwisselen van argumenten voor en tegen de verschillende varianten, 

aankondigen van moties en amendementen, voorbereiden  besluitvorming. 

Nadere informatie
Dossier Afvalbeleid: https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/Afvalbeleid 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Gecombineerde-commissie/2020/22-januari/16:30
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2020/29-januari/16:30
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2020/29-januari/16:30
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/Afvalbeleid

	Voorbereidingsmemo
	Betreft
	Titel en datum van het stuk (+ link):
	Korte samenvatting:
	Vermeld op LTA?
	Deadline?
	Doel van de activiteit
	Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
	Voorgeschiedenis
	Opiniërende bespreking in de commissie op: 22-januari/16:30 (agendapunt B1) en in de raad op 29-januari/16:30 (agendapunt 7h). Zie verder paragraaf ‘Aanleiding en doel’ van raadsvoorstel.
	Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
	Nadere informatie


