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De raad van de gemeente Hof van Twente; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; 

besluit: 

1. de onderstaande beleidskeuzes vast te stellen als 

uitgangspunten voor de invoering van Diftar in de 

gemeente Hof van Twente: 

Tariefbepaling 

- Verhouding tussen 140 liter en 240 liter 

containers in eerste jaar gelijk houden op basis 

van prijs per liter. Voorkomt ongelijkheid door 

aanwezige containers en voorkomt container- 

wisselingen; 

- Voor de ondergrondse containers een prijs per 

liter hanteren die gelijk is aan het tarief per liter 

van de minicontainer, uitgaande van 60 liter; 

- Bestaande inwerpopeningen van 80 liter bij 

ondergrondse containers voor restafval 

handhaven; 

- Voor 2017 het basistarief en het tarief per aan- 

bieding berekenen op basis van het gemiddelde 

risicoprofiel; 

- In de jaren na invoering het variabele tarief 

stapsgewijs verhogen, om scheidingsgedrag 

positief te blijven beïnvloeden; 

- Nultarief voor GFT om het scheiden van GFT te 

stimuleren; 

- Kosten voor de inzameling van GFT verwerken in 

het vaste tarief. 



Milieupark 

- Per 1 januari 2017 overgaan op één tarief op het 

milieupark 1,50-1,75 euro per 10 kilo voor alle 

betaalde grove afvalstromen; 

- Daarnaast zoveel mogelijk grove afvalstromen 

gratis accepteren op het milieupark. 

Kwijtschelding 

- In 2017 het basistarief kwijtschelden, plus 10 

aanbiedingen van de restafvalcontainer; 

- Vanaf 2018 het kwijtscheldingsbedrag jaarlijks 

verlagen met 2 aanbiedingen van de 

restafvalcontainer, zodat de prikkel om het 

restafval te verminderen voor de huishoudens in 

de kwijtschelding zal toenemen. Deze 

huishoudens worden op deze manier niet van het 

ene op het andere jaar geconfronteerd met extra 

kosten. 

Flankerend beleid 

- Huishoudens met veel restafval hebben de 

mogelijkheid om de milieupas te laten koppelen 

aan een ondergrondse container; 

- Extra container blijft mogelijk. Wanneer gebruik 

wordt gemaakt van het extra inzamelmiddel zal 

het geldende tarief per aanbieding in rekening 

worden gebracht; 

Wisselen van container kost € 25,00 (tarief 

2016) per keer; 

Huishoudens mogen hun grijze minicontainer 

inleveren en hun restafval naar een door henzelf 

gekozen ondergrondse container brengen; 

Mogelijk maken voor hoogbouw om onder 

voorwaarden een GFT container te kunnen 

gebruiken; 

Het huidige handhavingsbeleid biedt voldoende 

houvast om negatieve effecten in de openbare 

ruimte op te vangen en in te dammen; 

Door uitgebreid te monitoren worden de effecten 

van de invoering van Diftar op objectieve wijze 

vastgesteld en gerapporteerd; 

Indien uit monitoring blijkt dat intensivering van 

handhaving en toezicht noodzakelijk is, zal hier 

adequaat op worden ingespeeld; 

De zwerfafvalvergoeding van 1,19 euro per 

inwoner per jaar, beschikbaar gesteld door het 

verpakkende bedrijfsleven, zal actief worden 

ingezet om zwerfafval tegen te gaan of te 

verminderen. 



Belastingsysteem 

- Het voorstel is om niet met voorlopige aanslagen 

voor het variabele deel te gaan werken; 

- Beginnen met systeem 3 en elk halfjaar het 

ledigingsdeel in rekening te brengen. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de 

raad van de gemeente Hof van Twente d.d. 

10 mei 2016. 

De raad van Hof van Twente, 

de griffier, de voorzitter, 

mr. A. Venema drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 


