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Voorstel: 
De wijzigingen op de Afvalstoffenverordening gemeente Dalfsen 2009 vast te stellen. 
 

 
Inleiding; 
Aanleiding voor de wijzigingen zijn het Meerjarenprogramma Klimaat en Duurzaamheid van onze 
gemeente en de visiedocument van ROVA “Van afvalbeheer naar grondstoffenbeheer”. Het doel van 
het gewijzigde afvalbeleid is een maximaal hergebruik van nuttige grondstoffen en vermindering van 
restafval. Uitgangspunt is: ’duurzaam maar niet duurder’. De wijzigingen worden gefaseerd ingevoerd. 
Het raadsvoorstel voor de eerste fase bestaat uit de volgende maatregelen voor inzameling van 
afvalstoffen per 1-1-2013: 

a. invoeren nultarief voor het inzamelen van groente- fruit- en tuinafval (GFT) 
b. de huis aan huis inzameling van GFT in het buitengebied te herintroduceren 
c. de inzamelfrequentie van restafval terug te brengen van 2 naar 1 x per 4 weken 

De volgende fasen wordt nieuw beleid gemaakt voor oud papier, plastic inzameling en ondergrondse 
buurtcontainers voor restafval.  
 
Argumenten: 

1. Wijziging van het afvalbeleid is duurzamer 
Het huidige diftar-beleid (betalen per aanbieding) heeft de afgelopen jaren een positief effect gehad op 
de afvalscheiding in onze gemeente. Het effect vervlakt echter en stimuleert de inwoners niet meer 
om verder afval te scheiden. Hierdoor zitten in het restafval nog steeds veel nuttige grondstoffen, 
vooral GFT-afval. Deze grondstoffen worden nu met het restafval verbrand. Voor GFT-afval zijn 
diverse goed functionerende, duurzame en lokale verwerkingstechniekenbeschikbaar zoals 
compostering en vergisting. Met de wijziging worden de inwoners gestimuleerd en gefaciliteerd om 
meer GFT-afval gescheiden aan te bieden. De financiële drempel vervalt om de groene container te 
laten ledigen. Het aanbieden van restafval wordt ontmoedigd door het minder vaak op te halen. 
Ervaringen bij andere gemeenten en proefprojecten tonen aan dat mede door deze wijzigingen de 
hoeveelheid restafval daalt en de hoeveelheid GFT-afval stijgt.  
Deze maatregelen passen goed is duurzaamheidambities van onze gemeente. 



 
 
 
 
 

2. Wijziging van het afvalbeleid bespaart kosten 
Momenteel kan restafval om de week worden aangeboden. Met vrachtwagens worden langs alle 
huisadressen gereden. Echter een gemiddeld huishouden biedt het restafval ongeveer 1 keer per 
maand aan. Doordat het aandeel GFT-afval in het restafval zal dalen, zal het gemiddelde aantal 
aanbiedingen restafval nog verder dalen. De ophaalfrequentie kan worden verminderd.  
De gescheiden grondstoffen kunnen worden hergebruikt en/of worden vermarkt. Hierdoor is een 
lastenverlichting voor de inwoners in de toekomst mogelijk.  
Voor een kostendekkende inzameling en verwerking van GFT-afval, is een verhoging van het 
vastrecht noodzakelijk. Ondanks deze stijging, kunnen inwoners direct financieel voordeel hebben van 
het nieuwe beleid. Door maximaal afvalscheiding kan men namelijk het aantal aanbiedingen van 
restafval verminderen. 
 

3. Afvalscheiding voor iedereen 
Voor inwoners van het buitengebied is het momenteel niet mogelijk om GFT-afval gescheiden aan te 
bieden. Met het nieuwe beleid is dit wel mogelijk. Hierdoor hebben ook de inwoners van het 
buitengebied de mogelijkheid om gebruik te maken van de voordelen van het nieuwe beleid en 
duurzamer met hun afvalstoffen om te gaan. Bij diverse omliggende gemeenten en bij proefprojecten 
blijkt dat ook in het buitengebied veel gebruik wordt gemaakt van de GFT-container.    
 
Risico’s: 
De aanpassing van de Afvalstoffenverordening leidt op zich niet tot risico’s. Tijdens diverse 
proefprojecten zijn geen problemen ontstaan ten aanzien van hygiëne of stankoverlast.  
De inspraakprocedure biedt belanghebbenden de mogelijkheid om een zienswijze te geven op de 
voorgenomen wijziging. Deze zienswijzen worden beoordeeld en kunnen leiden tot een wijziging in de 
voorgenomen aanpassing.  Veranderingen in tarieven worden meegenomen in de wijziging van de 
Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2011.  
 
Alternatieven: 
Verdere scheiding van afval is ook mogelijk door meer voorlichting en uitbreiding van de bestaande 
voorzieningen. Ook kunnen een tariefsverhoging van het restafval aanzetten tot meer scheiding. De 
omvang van de voorlichting is momenteel groot en voor de inwoners zijn inmiddels veel 
mogelijkheden beschikbaar voor gescheiden inzameling. Diverse varianten zijn door ROVA getest 
maar de effecten hiervan zijn beperkt. Ook de tariefsverhogingen van de afgelopen jaren hebben 
weinig effect gehad op de hoeveelheid afval en de scheidingresultaten. 
 
Financiële dekking: 
Veranderingen in tarieven en vastrecht  worden meegenomen in de wijziging van de Verordening op 
de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2011. Deze wijziging wordt in 
december 2012 aan de raad voorgelegd. 
De wijziging van de  Afvalstoffenverordening heeft tot gevolg dat de vastrechtkosten voor de burger 
worden verhoogd met circa € 30,-. Daar tegenover staat dat er geen kosten worden gerekend voor de 
lediging van de GFT-container en dat de ledigingskosten voor het restafval naar beneden gaan 
doordat de restafvalcontainer met ingang van 1 januari 2013  eenmaal  per vier weken wordt geleegd 
in plaats van de huidige frequentie van eenmaal per twee weken. 
Voorgesteld wordt de kosten voor fase 1 voor aanschaf en uitzetten van de GFT-container in het 
buitengebied, € 9.000,-, te betalen uit de daarvoor bestemde Egalisatiereserve reiniging.  
 
Communicatie: 
Na instemming van de raad met de gewijzigde Afvalstoffenverordening zal deze voor inspraak ter 
inzage worden gelegd.  
 
Bijlagen: 

• Beleidsplan ROVA 8 juli 2011 

• Van afvalstof naar grondstof: overwegingen en achtergronden bij de beleidskeuzes 
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