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Belastingmaatregel
In 2019 is de WBM heffing voor het
verbranden en storten van restafval fors
verhoogd door het Rijk. Deze gaat
komende jaren nog verder stijgen om de
afvalscheiding verder te stimuleren.

Als we niets doen, stijgen de kosten
Bij het invoeren van diftar wordt het afval beter
gescheiden en blijft er minder restafval over. Het
verbranden van restafval is duur en niet duurzaam.
Grondstoffen zoals gft en papier kunnen beter en tegen
lagere kosten hergebruikt worden. Zo kan bespaard
worden op de verwerking van grondstoffen en
verbranding van restafval.

Samenstelling restafval

In gemeenten waar diftar is ingevoerd, lukt het bewoners om het afval goed te scheiden en
tot minder dan 100kg restafval te komen. Dat het in de NEO-gemeenten ook mogelijk is
om afval goed te scheiden blijkt uit de bewustwordingsactie 100-100-100. Deelnemers
hielden omgerekend gemiddeld 65 kg restafval per jaar per huishouden over! Op dit
moment wordt in de NEO-gemeenten 204-225 kg (na nascheiding 152-170 kg) restafval
per inwoner per jaar aangeboden. GFT maakt een grootste deel uit van
het restafval als grondstof die hier niet in thuishoort.
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Waarom
?

100 kg
restafval
in 2022

volume/frequentie

16% onterecht
in het restafval

7%

GFT-afval

0,3% papier en karton
0,6% glas
1,2%
7%

textiel

overig herbruikbaar afval

40% PMD-afval
28%
17%

luiers (hoort bij restafval)
echt restafval

Beter afval scheiden = minder vaak aanbieden = minder betalen

Flankerende
maatregelen

1. Afval scheiden
Restafval en grondstoffen aanbieden
(grondstoffen gratis)

3. Een vast basistarief +

betaling per aanbieding
voor restafval

Tarief
prikkel!

Inzamel
systeem

blijft onveranderd

Nascheiding

Campagne
richting
inwoner

Bestuursovereenkomst
Met het invoeren van diftar wordt uitvoering
gegeven aan de bestuursovereenkomst. Hierin
is ook opgenomen dat we in 2022 naar 100kg
restafval per inwoner per jaar willen.

Flankerende maatregelen
Inzetten op informeren door afvalcoaches en zo
nodig inzetten op handhaving bij het niet juist
aanbieden van afval.
Grondstoffenstation: Het voorstel is om een
grondstoffenstation in NEO-verband te realiseren. Dit
maakt het mogelijk alle verplichte 18 stromen te
scheiden. Met de huidige milieustraten gaat dit niet
lukken voor de NEO-gemeenten. Daarbij bieden de
gemeenten hiermee als service aan de bewoners om
grondstoffen gratis aan te kunnen bieden.
We gaan met bewoners in gesprek om na te gaan
welke flankerende maatregelen nodig zijn om het
scheiden van afval te stimuleren, eenvoudiger te maken.

Campagne voor inwoners
Veel staat of valt bij inwoners goed
informeren en met ze communiceren.
We gaan met inwoners na hoe we het
scheiden van afval kunnen stimuleren.
Voor de NEO-gemeenten maken we
een campagneplan.

KG

Tarief

Restafval

Incl. toekomstige
nascheiding

Laag

119-138kg

94-111kg

Midden

94-109kg

73-86kg

Hoog

77-91kg

58-70kg

Vaststelling
afvalstoffenverordening 2021

speciale regelingen voor
bijzondere doelgroepen

Op basis van
“midden” tarief

in totaal 204-224 kg per inwoner per jaar
34%
7%

GFT-afval

papier en karton

3,5% glas

4,5% textiel
15%

overig herbruikbaar afval

5%

luiers (hoort bij restafval)

16%
15%

PMD-afval

echt restafval

36% terecht
in het restafval

blijft onveranderd

Verwachting
na invoer Diftar

Samenstelling restafval (huidige situatie)

64% onterecht
in het restafval

Het Diftar principe

2.

Nascheiding
Uitgangspunt is de huidige nascheidingssystematiek, want:
de kwaliteit van nagescheiden PMD ligt hoger dan van
brongescheiden PMD.
in de toekomst worden meer andere grondstoffen nagescheiden.
Zie hiervoor het kader aan de rechterkant.
het nascheidingscontract Omrin loopt tot 2023 en staat geen
bronscheiding toe. Wanneer hiervoor toch brongescheiden restafval
wordt aangeboden bij Omrin wordt alles verbrand. Dit geldt ook voor
herbruikbare grondstoffen. Dat betekent dat we verder van de
doelstelling af komen en de kosten hoger zijn.
het is niet duidelijk welke afspraken na 2022 worden gemaakt tussen
de verpakkingsindustrie, gemeenten en het Rijk. (raamovereenkomst
verpakkingen 2013-2022).

in totaal 65 kg per inwoner per jaar

84% terecht
in het restafval

per inwoner per jaar

Kosten
beheersbaar

deelnemers 100-100-100

Verwachting
na invoer Diftar

Bij 20 ledigingen afvalstoffenheffing
per meerpersoonshuishouden gelijk.
Bij minder ledigingen besparen
€ 6,- tot € 8,inwoners.
per lediging

Voorstel
invoering Diftar
Maximaal 30 kg huishoudelijk restafval per
inwoner per jaar in 2025 is een grote opgave
voor Nunspeet, Elburg en Oldebroek (de
NEO-gemeenten). We moeten voldoen aan
deze landelijke VANG-doelstelling en hebben
daar nog een flinke weg in te gaan. Een eerste
stap richting de doelstelling voor de NEOgemeenten is door in deze collegeperiode
(2018-2022) terug te gaan naar 100 kg
huishoudelijk restafval per inwoner per jaar. Als
NEO-gemeenten trekken we samen op in dit
traject, rekening houdend met de “couleur
locale” van de drie gemeentes.
Jaarlijks worden de resultaten geëvalueerd.
Mocht uit de evaluatie(s) blijken dat de
doelstellingen niet gehaald worden dan kan er
nog aan verschillende knoppen gedraaid
worden:
de hoogte van het variabele
tarief per aanbieding
toevoegen van het wegen van de inhoud
container (voorstel is om dit niet direct al in te
voeren, omdat dit als eerste stap naar diftar
een kostbaar systeem is en de kans geeft om
nog een tweede prikkel in te voeren)
de inzamelfrequentie (bijvoorbeeld restafval
eens in de 3 weken ophalen i.p.v. 2 weken)
Meer grondstoffen uit restafval
in de toekomst?
Op dit moment heeft Omrin concrete plannen
luiers, incontinentiemateriaal en biogranulaat en
-gas na te scheiden en te hergebruiken. Bij
certificering kan dit meegenomen worden als
herbruikbare grondstof. Daarmee komt het
behalen van de doelstelling dichterbij.
Met de keuze voor een middentarief en deze
ontwikkelingen halen we naar verwachting
ruimschoots de doelstelling van 100 kg
restafval per inwoner per jaar.

