memo

Voor:

Van

De commissie Ruimte

Het college van burgemeester en 12 maart 2019
wethouders

Datum

Betreft

Invoering Diftar

Wat is de voorgeschiedenis?
In de gemeenteraadsvergadering van 8 november 2018 is het amendement “Begroting
tarief afvalstoffenheffing” raadsbreed aangenomen. In het amendement draagt de
gemeenteraad onder andere het volgende op:
1. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 januari 2020 een diftarsyteem in te voeren
waarmee de kosten voor de afvalinzameling omlaag kan en het milieurendement
wordt verhoogd.
2. Hierbij aandacht te besteden aan de bescherming van de privacy
3. Eventuele aanvullende manieren om bronscheiding zoals belonen voor gescheiden
afval mee te nemen.
In de bijgaande memo van JMA wordt ingegaan op de eerste twee punten. We stellen
voor om met de uitvoering van het derde punt te wachten tot er meer ervaring is over
het ingevoerde Diftarsysteem zodat er beter kan worden ingespeeld op de behoefte die
dan zichtbaar wordt.
Wat is er aan de hand?
Het invoeren van een gedifferentieerd tarief (Diftar) voor de afvalinzameling is een
algemeen begrip. In de bijgevoegde memo van JMA zijn een aantal verschillende
Diftarsystemen beschreven met hun plus en minpunten. In verband met de voortgang
van de werkzaamheden en het halen van de planning is het noodzakelijk dat de
commissie Ruimte richting geeft welk Diftarsysteem en welk betalingssyteem gewenst is.
Daarnaast dient ook reeds gedacht te worden aan het inzamelen van PMD (Plastic,
metalen en drankenkartons) en eventuele financiële compensatie voor bijzondere
doelgroepen.
De belangrijkste voordelen voor de huis-aan-huis inzameling van PMD zijn in lijn met het
amendement van de gemeenteraad:
- Een hoger scheidingspercentage door minder vervuiling van het PMD afval
- Circa € 5,-- lagere jaarlasten voor de bewoners door minder afgekeurd PMD dat
vervolgens als duur restafval moet worden verwerkt.Zonder huis-aan-huis inzameling
PMD ontstaat immers de neiging restafval in de PMD container te gooien waardoor
deze vervuild.
Bij invoering van de GFT-containers is gebleken dat daar in de gemeente met gemengde
gevoelens naar gekeken wordt. Ten behoeve van het vergroten van het draagvlak voor
het ophalen van PMD aan huis met PMD-containers, kan – indien de commissie dit wenst
– een participatieproces worden opgestart. Op die manier kan samen met een groep
bewoners de voors en tegens van deze systematiek in kaart worden gebracht en worden
bezien wat het draagvlak hiervoor is. De definitieve beslissing met betrekking tot het
inzamelen van PMD in het kader van Diftar kan uiterlijk eind 2019 door de gemeenteraad
worden genomen. Er is dus tijd om dit proces in te richten

1. Voorgesteld wordt om te kiezen voor een Diftarsysteem waarbij de verrekening
plaatsvindt op basis van het aantal aanbiedingen. Dit is het meest bedrijfszekere en
beproefde systeem.
2. Voorgesteld wordt om te kiezen voor een betalingssysteem met een prepaid pas. Met
dit systeem is de relatie tussen de aanbieding en de kosten direct zichtbaar. Ook de
beheerskosten voor dit systeem zijn het laagst
3. Het college wil graag met de commissie in discussie over de beste wijze om PMD in te
zamelen in het kader van het nieuwe diftarsysteem.
Om Diftar op 1 januari 2021 te kunnen invoeren zal het besluit over het diftarsysteem en
het betalingssysteem voor de zomer moeten worden genomen.
Het besluit over de inzameling van PMD moet uiterlijk eind 2019 worden genomen.
Wat gaan we doen?
De gekozen opties zullen verder worden uitgewerkt ter vaststelling worden aangeboden
aan de gemeenteraad.
Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
In de bijgaande memo worden de keuzemogelijkheden omschreven
Wat hebben we hiervoor nodig?
De kosten worden voorlopig geraamd op:
Omschrijving
Eenmalige uitvoeringskosten
Structurele kosten per jaar
Structurele opbrengst per jaar
SALDO

Investering
1.151.920,--

Jaarlast/kosten
- 109.905,-- 256.520,-+ 405.350,-+ 38.925,--

Opm: In dit overzicht zijn de kosten voor PMD containers (een investering van 145.200,-- met een
jaarlast van ca 9.600,-- meegenomen.

In september zullen de kosten op basis van de gekozen systemen voor Diftar en het
betalen verder worden uitgewerkt zodat het budget voor de invoering van Diftar
beschikbaar kan worden gesteld.
Eind 2020 zal in de tarievennota door de gemeenteraad de nieuwe afvalstoffenheffing en
het diftartarief worden vastgesteld.
Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
Er zal nog een uitgebreid communicatieplan worden opgezet hoe we de inwoners kunnen
betrekken bij de uiteindelijke invoering van Diftar. Omdat door de gemeenteraad reeds
gekozen is voor de invoering van Diftar zal de communicatie hoofdzakelijk bestaan uit
informeren en het krijgen van draagvlak voor het verder scheiden van het huishoudelijke
afval.
Wat is het vervolg?
Na de vaststelling van het Diftarsysteem en het betalingssysteem door de gemeenteraad
zullen de gekozen opties voor het diftarsysteem en betalingssysteem verder worden
uitgewerkt zodat in de gemeenteraad van 26 september het budget beschikbaar kan
worden gesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van de invoering
van Diftar.
Hierna kan worden begonnen met de technische voorbereidingen en het opstellen van de
aanbestedingsstukken. In verband met het te doorlopen bestuurlijke traject, de Europese
aanbesteding, de uitvoeringstijd en de noodzakelijke testperiode is het niet mogelijk om
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Diftar op 1 januari 2020 in te voeren zoals in het amendement is opgenomen. Omdat het
een andere uitwerking is van de afvalstoffen heffing is invoering alleen mogelijk op 1
januari. Conform de bijgaande planning zal Diftar op 1 januari 2021 ingevoerd kunnen
worden.
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