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onderwerp

Schriftelijke vragen ex. art. 41 RvO gemeenteraad over invoeren Diftar 

Geachte heer Kraan,

Hierbij ontvangt u het antwoord op uw vragen over Diftar.

1. Het college heeft op 4 april j.l. een brief gestuurd aan onze inwoners over de wijziging van de
afvalinzameling in 2020. Veel inwoners hebben aangegeven weinig tot zelfs niets te snappen van deze 
brief. “Het lijkt wel of de gemeente zwaar papier tekort komt omdat hierop twee A4 tjes informatie is 
gepropt en dan nog zo dat er geen touw aan vast te knopen is“ is een van de veelgehoorde klachten. 
Heeft het college deze signalen ook ontvangen? Is het college van mening dat bv met deze briefen een 
bezoek aan de wijktafel een en ander voldoende is uitgelegd? Of is het college voornemens in deze nog 
verdere stappen te ondernemen dan reeds zijn gedaan?

De door u genoemde reactie op de betreffende brief hebben wij ook ontvangen. Deze reactie begrijpen wij 
ook. Ook hebben wij positieve reacties gehad. Met het opstellen van de brief hebben wij met 
communicatiespecialisten gezocht naar een aanpak, die duidelijk, uitvoerbaar binnen de planning en 
betaalbaar is. Ons plan bestaat uit:
• Algemene communicatie naar alle bewoners. Deze omvat de brief van 4 april, waarnaar u refereert 

(verstuurd aan ca. 23.000 huishoudens), artikelen in de Faam, informatie via de site en informatie aan 
wijkteams en wijktafel. Wij voorzien dat een dergelijke informatieverstrekking over de concrete invulling 
van Diftar later dit jaar ook zo gaat plaatsvinden.

• Gerichte informatie gekoppeld aan de wijze waarop afval bij een bepaalde woning of woningblok wordt 
ingezameld. Wij hebben in dit verband ca. 50 communicatie acties uitgezet. De belangrijkste actie was 
hierbij de informatieverstrekking richting de bewoners die een rolcontainer gebruiken. Het betreft ca. 
13.000 huishoudens die informatie over het aanbrengen van een chip op hun rolcontainer hebben
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ontvangen. Huishoudens die te maken krijgen met een wijziging in hun afvalinzameling ontvangen 
gerichte informatie gekoppeld aan hun situatie, bv wanneer er een ondergrondse container in de buurt 
komt of wanneer een inpandige container wordt vervangen door een ondergrondse container op 
openbaar gebied. Het betreft ca. 2.500 huishoudens.
Deze concrete communicatie ondersteunen we, waar het meerwaarde heeft, met artikelen in de Faam, 
informatie via de site en informatie aan wijkteams en wijktafel.

• Op verzoeken van bewoners om meer uitleg of overleg reageren wij constructief. Zo gaan wij op verzoek 
van de wijktafel Dauwendaele input leveren op de bijeenkomst die de wijk organiseert over afval (17 juni 
2019). De uitleg of het overleg vindt echter ook op kleinere schaal plaats met enkele bewoners.

• Het beantwoorden van telefonische vragen en mails vindt uiteraard ook plaats. Deze vragen zijn vaak 
concreet en wij geven voor zover dit mogelijk is concrete antwoorden.

2. Kan het college aangeven in hoeverre (met name) bij de invoering van de nieuwe wijze van 
afvalinzameling inspraak en participatie is toegepast zoals b.v. aangegeven in het werkprogramma 
2018-2022? Is er dus bv een klankbordgroep nieuw model ingesteld? Zo ja, hoe was deze 
samengesteld? Hoe vaak is deze tot nu toe bijeen geweest, wat waren de resultaten ervan en wanneer 
is de raad daarover geïnformeerd?

In de raad van 17 december 2018 is door u het in te voeren afvalbeleid vastgesteld. In het onderliggende 
raadsvoorstel hebben wij uiteengezet op welke wijze wij gaan participeren en communiceren. Deze 
werkwijze brengen wij in uitvoering. Een klankbordgroep is geen onderdeel van de voorgestelde aanpak.

De voorgestelde werkwijze wordt door ons niet los gezien van de eerdere afvalproeven en de daarbij 
uitgevoerde participatie- en communicatietrajecten. Over de werkwijze en uitkomsten van trajecten hebben 
wij u geïnformeerd. In de vergadering 22 januari 2018 is het evaluatierapport van de afvalproeven aan de 

orde geweest in uw raad.

3. Een belangrijke passage uit de betrokken brief is 'dat de opening van de containers teruggebracht wordt 
van 60 liter naar 40 liter1. De standaard maat van de kleinste vuilniszak is 60 liter. Maar dit betekent dan 
toch wel dat het gescheiden afval, ook als het veel beter gescheiden zou zijn dan nu het geval is, qua 
hoeveelheid in twee vuilniszakken moet worden aangeboden in plaats van in één? In het kort betekent 
dit toch dat inwoners gedwongen worden fwee maal zoveel vuilniszakken (plastic) te gebruiken om 
dezelfde hoeveelheid afval aan te kunnen bieden? Zien wij dit goed? Graag de zienswijze van het 

college.

Het terugbrengen van de trommelgrootte van 60lt naar 40lt is juist als een vergroting van de service. Bij het 
goed scheiden van afval houden bewoners weinig restafval over. Om te voorkomen dat bewoners het 
restafval moeten bewaren totdat een zak van 60 It. vol is, brengen we trommelmaat terug naar 40lt (één hele 
grote pedaalemmerzak, of twee pedaalemmerzakjes). Afval dat hygiënisch problemen geeft is zo vaker aan 
te bieden (zie raadsvoorstel van 17 december 2018). Voor bewoners met veel restafval is de maatregel niet 
prettig. In praktijk worden deze bewoners extra gestimuleerd om meer afval te scheiden. Wij verwachten dat 
deze bewoners door dergelijke maatregelen meer mogelijkheden om afval te scheiden zien en gaan 

uitvoeren.

4. Het beter scheiden van afval vinden wij een loffelijk streven. Wij hebben veel waardering voor de inzet 
van de gemeente hierin, laat dat duidelijk zijn. Maar toch: als dat betekent dat ook beter gescheiden 
afval, door de verkleining van de opening, niet meer in zakken van 60 liter kan worden aangeboden ( zie
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vraag drie) maar in twee zakken van 40 liter, dan werpt dat o. i. een geheel ander licht op de zaak. Het 
gaat hier immers, althans volgens de onderhavige brief, niet om de hoeveelheid restafval dat wordt 
aangeboden maar om het aantal keren? Dus als twee keer zo goed gescheiden restafval wordt 
aangeboden dan vermindert door het verkleinen van de opening het aantal keren dat het wordt 
aangeboden niet. Deelt het college deze conclusie?

Deze conclusie delen wij niet.
De tarievenstructuur en de tarieven voor het aanbieden van afval moet u als raad nog vaststellen. Wij zullen 
u voorstellen doen en denken daarbij aan een opzet zoals in andere Zeeuwse gemeenten. Een vast tarief 
voor basisdiensten en een variabel tarief voor het aantal keren dat restafval aangeboden wordt. Wij 
onderscheiden verder het gebruik van 140lr en 240lt rolcontainer en het gebruik van een 40lt trommel in een 
ondergrondse container. De tarieven voor het variabele deel zien wij vervolgens in verhouding staan tot de 
maximale hoeveelheid die per keer kan worden aangeboden. Met andere woorden het tarief voor het 
variabele deel van de 40lt trommel in de ondergrondse container zal lager zijn dan van hetzelfde tarief van 
de 140lt rolcontainer, die weer lager is dan het tarief van de 240lt rolcontainer.

5. En als het aantal malen dat restafval wordt aangeboden ook na betere scheiding weinig of niet 
vermindert, dan betalen onze inwoners toch evenveel als voorheen en wellicht nog meer als ze even 
soms iets minder goed scheiden? Is de conclusie dan juist dat door het restafval beter te scheiden de 
enige financiële prikkel voor onze inwoners nog is dat ze hetzelfde blijven betalen en in het allerbeste 
geval niet nog meer? Acht het college een degelijke prikkel wel voldoende?

Deze financiële prikkel alleen is onvoldoende en op basis van uw besluit doen wij meer.
Het toepassen van differentiatie in tarieven is een beproefd middel gebleken (ca. 150 gemeenten passen het 
succesvol toe) om beleidsdoelstelling op het gebied van het terugdringen van inzamel- en verwerkingskosten 
van afval en om hogere doelen, als het komen tot een circulaire samenleving, na te streven. De hoogte van 
de afvalstoffenheffing wordt ieder jaar door uw raad vastgesteld, leder jaar kan door u op basis van de 
resultaten hier bijstelling in plaatsvinden.
Naast de financiële prikkel heeft u verdergaande maatregelen vastgesteld met het vaststellen van het 
afvalbeleid in de raad van 17 december 2018. U heeft bv besloten om het aanbieden van gescheiden 
grondstoffenstromen (PD afval) te vergemakkelijken (50 extra ondergrondse containers met een grote 
trommel van 60lt) en om het aanbieden van restafval in ondergrondse containers meer dooracht te laten 
plaatsvinden (kleine trommel van 40lt). Ook in communicatie spannen wij ons in om de boodschap om te 
komen tot minder restafval duidelijk voor het voetlicht te brengen.

6. Boze tongen beweren dat het op deze manier wijzigen van de afvalinzameling niets te maken heeft met 
verduurzaming maar alles met het vasthouden aan of verhogen van inkomsten uit afvalinzameling. Deelt 
het college deze mening?

Wij delen deze mening niet. U stelt de afvalstoffenheffing vast. De afvalstoffenheffing is een heffing, waarvan 
de hoogte wordt bepaald door de werkelijke kosten van afvalinzameling. De dekking van de 
afvalstoffenheffing is maximaal 100%. Het is dus vanuit het wettelijk kader niet mogelijk om de inkomsten 
van de afvalverwijdering te verhogen. Door een deel van de heffing afhankelijk van het gebruik te maken 
gaan we sturen in het gebruik en bewerkstelligen we een betere afvalscheiding en lagere verwerkingskosten. 
Deze werkwijze is landelijk en ook in Zeeland beproefd en effectief gebleken.

7. Volgens ons wordt, gelet op het voorafgaande en gesteld dat een en ander juist is, door deze vorm van 
afvalinzameling geen duurzame ontwikkeling bevorderd en lijkt het ook niet de goede weg naar een
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circulaire economie. Is het college het daarmee eens? Dit lijkt immers meer op sanctiebeleid dan op 
stimulerend beleid? Graag de mening van het college hierover.

Wij zijn het daar niet mee eens.
Voor dit moment vinden wij het door u vastgestelde kader, dat in belangrijke mate gestoeld is op het 
toepassen van Diftar, krachtig en effectief. Het effect van maatregelen in de afvalinzameling zal echter in de 
tijd veranderen. De veranderingen in afvalinzameling geeft een effect op afvalscheiding dat in de tijd zijn 
kracht kan verliezen
Het onderwerp afval is ook niet statisch. Het begrip afval heeft in de tijd verandering ondergaan. Technieken 
voor afval (grondstoffen) verwerking ontwikkelen zich. Regelgeving wordt aangepast (Landelijk Afvalplan 
heeft ondertussen een volgnummer III en ook Europees zijn er voortdurend veranderingen), wetgeving 
verandert, samenwerkingsverbanden (OLAZ) ontwikkelen. Met regelmaat zult u het vastgestelde beleid 
moeten bij stellen.

8. Het valt volgens ons ook bepaald niet uit te sluiten dat deze wijze van afvalinzameling gaat leiden of nu 
al leidt tot meer illegale dumpingen en zwerfafval. Wij zien immers meeren meer zwerfafval. Dat kan 
toeval zijn. Is, om dit laatste uit te sluiten, nu sinds de invoering van de halvering van de afvalpas het 
aantal illegale dumpingen en de hoeveelheid zwerfafval toegenomen of afgenomen volgens het college?

De hoeveelheid dumpingen bij ondergrondse containers en zwerfafval in de wijken volgen wij. Dumpingen 
zijn soms terug te voeren na huishoudens die niet over een afvalpas beschikken. Er zijn ook andere redenen, 
zoals problematiek op meerdere vlakken in een huishouden. Intern (ook met inzet van handhaving) en ook 
met wijkteams en Woongoed voeren wij gesprekken en voeren we maatregelen uit om dumpingen tegen te 
gaan. Voor de meeste locaties lukt ons dat goed. Van de totaal ruim 300 ondergrondse containers hebben 
wij het bij een tiental locaties, nog niet altijd onder controle. De problematiek en dit aantal is met de halvering 
van het aantal stortingen in ondergrondse containers begin 2018 niet groter geworden.

In onze ogen is de hoeveelheid zwerfafval ook niet toegenomen door het gevoerde afvalbeleid. Medio dit jaar 
laten we een objectieve meting van de hoeveelheid zwerfafval uitvoeren in de gemeente. Wij zullen u over de 
uitkomsten later informeren.

9. Is het college bereid, bv door aanvullende maatregelen, onze inwoners meer financieel tegemoet te 
komen cq de betrokken prikkel te versterken door bv lagere tarieven, teruggaves, het achterwege laten 
van verkleining van de openingen, aangeboden restafval geheel meten volgens gewicht e.d. ?

Wij vinden het door u vastgestelde beleid goed en willen dit graag over de volle breedte in praktijk brengen 
alvorens bijstelling van het beleid door te voeren. Voor een deel moet u daar overigens nog besluiten 
innemen.
Wij zien wel een planningsprobleem. De fysieke maatregelen en het invoeren van Diftar vragen meer tijd en 
capaciteit en wij voorzien dat invoeren per 1 januari 2020 moeilijk wordt. Een verschuiving naar 1 januari 
2021 hebben wij in overweging. Wij zullen u hierover najaar 2019 nader informeren.
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Hoogachtend,


