
 

MOTIE  Van frequentie naar gewicht?

 

De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 9 september 2020, 
besprekende de herijking van het afval- en grondstoffenbeleid,

Constaterende dat:

 het raadsvoorstel onder meer behelst om in 2022 over te gaan op een gedifferentieerd tarief 
(diftar) op basis van frequentie van aanbieding;

 uit juridisch advies blijkt dat het in principe mogelijk is dit tarief te heffen op basis van 
verschillende ophaalsystemen, meer in het bijzonder een combinatie van frequentie in 
hoogbouw met gebruik van collectieve ondergrondse containers en op gewicht in laagbouw met 
gebruik van huishouden gebonden minicontainers (‘kliko’).

 Overwegende dat:

 uit onderzoek blijkt dat diftar op gewicht resulteert in een lager volume restafval;
 de ervaring met diftar op gewicht in Haren als positief wordt ervaren door haar inwoners;
 inzameling op gewicht met name in laagbouw inwoners iets meer mogelijkheden geeft de 

hoeveelheid afval die zij aanbieden te beïnvloeden. Zij hoeven niet tweewekelijks te overwegen 
of ze de volgende twee weken zullen halen met dezelfde minicontainer. Inwoners zonder 
minicontainer kunnen hun afval zodra de afvalzak vol is, bij een ondergrondse container 
aanbieden;

 de invoering van diftar op gewicht voor alle laagbouw, consequenties heeft voor de benodigde 
technische voorzieningen en logistiek.

Verzoekt het college:

1. De mogelijkheden voor gemeente brede invoering van diftar op gewicht voor gebieden waar 
minicontainers worden gebruikt te onderzoeken;

2. daarbij in beeld te brengen wat de extra investeringskosten, kapitaallasten en 
exploitatiekosten zijn evenals de gevolgen voor de bedrijfsvoering en dit te vertalen in de 
gevolgen voor de hoogte van de afvalstoffenheffing;

3. in beeld te brengen wat de verwachte effecten zijn op de hoeveelheid restafval en te 
hergebruiken materiaal, in vergelijking met vasthouden aan diftar op basis van frequentie;

En gaat over tot de orde van de dag.
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