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gedifferentieerde tarieven (Diftar) 

  
  

Argumenten 

1.1 Op 30 juni 2015 heeft de gemeenteraad besloten 

om per 1 januari 2017 over te gaan op een systeem van 

Diftar voor de afvalstoffen heffing. Dit op basis van 

volumefrequentie. Op 7 augustus 2015 is er een 

presentatie geweest voor de raad, waarbij de diverse 

punten zijn duidelijk gemaakt waarop nog beleids- 

keuzes gemaakt moeten worden. 

In het bijgevoegde “Beleidskeuzedocument Diftar” vindt 

u hiervan gedetailleerde informatie. Doel van het 

wijzigen van de inzamelstructuur en de veranderende 

tariefstelling is om te komen tot een afvalloos 

Hof van Twente in 2030, of zoveel eerder als mogelijk. 

Op 24 februari 2016 is er tijdens een informerende 

raadsvergadering een presentatie gegeven over de 

voortgang van de invoering. 

1.2 Nuligt het beleidskeuzedocument voor, waarbij 

de raad wordt gevraagd om in te stemmen met de 

daarin benoemde beleidskeuzes. Het gaat daarbij om: 

Tariefbepaling 

- Verhouding tussen 140 liter en 240 liter containers 

in eerste jaar gelijk houden op basis van prijs per 

liter. Dit voorkomt ongelijkheid door aanwezige 

containers en voorkomt containerwisselingen; 

- 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 onder- 

grondse containers voor restafval handhaven,; 

- Voor 2017 het basistarief en het tarief per 

aanbieding berekenen op basis van het gemiddelde 

risicoprofiel; 

- _ In de jaren na invoering het variabele tarief staps- 

gewijs verhogen, om scheidingsgedrag positief te 

blijven beïnvloeden; 



- Nultarief hanteren voor GFT om het scheiden van 

GFT te stimuleren; 

- Kosten voor de inzameling van GFT verwerken in 

het vaste tarief. 

Bij het scenario van een gemiddeld financieel risico en 

een 0 tarief op gft betekend dit het volgende voor de 

tarieven: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

7077 

Huidige tarieven 2016 | gemiddeld 

risico 

Basistarief voor een éénpersoonshuishouden _ |€]|117,55] 160-170 

Basistarief voor een meerpersoonhuishouden  |€]| 134,- | 160-170 

‚ o : 4:5 

Vast tarief voor de tekleine grijzecontainer |e |5255 | e 

(140 liter) er 

aanbieding 

Vast tarief voor elke volgende Kleine grijze 

container € |6860 0 

‚ m : 7:9 

Vast tarief voor de 1e grote grijze container _ |e | g5,10 er 

(240 liter) ° 

aanbieding 

Vast tarief voor elke volgende grote grijze 

container €|10265| 0 

Vast tarief voor het gebruik van &en 240 liter 

grijze container door 2 of meer woningen, per | €|52,55 |_ nvt 

wooneenheid 

Vast tarief voor de Te GFT-contaïner(groen, |£ | 32,50 ° 

140 liter) 

Vast tarief voor elke volgende GFT-container |€ | 49,-- 0 

Toeslag voor een Gênpersoonshuishouden met 

meer dan één 140 liter grijze container, éénof | | 1645 | nwt 

meer 240 liter grijze containers of meerdere ’ 

GFT-containers 

Vast tarief voor een gebruik maken van 1805 1*75'2r'25 

verzamelvoorziening n pe' 
aanbieding 

  

Op dit moment is het nog niet mogelijk om aan te 

geven wat de exacte besparing zal zijn voor een 

huishouden. Wel zijn we er bij de berekeningen 

vanuit gegaan dat het omslag punt bij 10 aan- 

biedingen van een grijze container ligt. Dit betekent 

dat mensen die 10 keer per jaar hun container 

aanbieder er iets op vooruit zullen gaan, bij meer 

aanbiedingen zal het per saldo duurder worden, bij 

minder aanbiedingen goedkoper. Dit geld zowel voor 

adressen met een grote als met een kleine container. 

Voor huishoudens die zijn aangesloten op een onder- 

grondse afvalcontainer ligt het omslagpunt bij 40 

aanbiedingen. 

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 aan- 

biedingen van de restafvalcontainer; 

Vanaf 2018 het kwijtscheldingsbedrag jaarlijks 

verlagen met 2 aanbiedingen van de restafval- 

container, zodat de prikkel om het restafval te 

verminderen voor de huishoudens in de kwijt- 

schelding 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. 

Uitgebreide argumentatie wordt gegeven in het 

bijgevoegde beleidskeuzedocument. 



Risico’s 

Op basis van aannames worden tarieven bepaald. 

Deze aannames zijn zo goed mogelijk gedaan, met de 

kennis die nu beschikbaar is. Mocht het zo zijn dat de 

inwoners van Hof van Twente het eerste jaar veel beter 

of veel slechter hun afval gaan scheiden, dan levert dit 

een financieel risico op. 

Alternatieven 

Er kunnen andere keuzes gemaakt worden op basis 

van het voorliggende document. Dit heeft invloed op het 

tarief zoals dat in het najaar vastgesteld gaat worden. 

Een reëel alternatief is een tarief invoeren voor het 

gft-afval. Hierdoor zal het basistarief voor iedereen, 

uitgaande van een drempeltarief van € 1 per aan- 

bieding van een kleine gft container, tussen € 15 en 

€ 20 gaan dalen. Mensen die gebruik maken van de 

inzameling van gft zullen dan wel een tarief per 

lediging gaan betalen. In het beleidskeuzedocument 

zijn hiervoor een aantal alternatieven uitgewerkt. 

Verder zijn er geen reële alternatieven. 

Uitvoering 

Na vaststelling van het beleidskeuzedocument zullen 

de keuzes waar nodig verder worden uitgewerkt in de 

techniek en tarieven, zodat er per 1 januari 2017 gestart 

kan worden met Diftar. 

    

(geanonimiseerd)

Ook zullen de verordeningen, voor zover nodig, 

aangepast worden op de keuzes zoals nu door de raad 

zijn gemaakt. De gewijzigde verordeningen zullen aan 

de raad worden voorgelegd voor besluitvorming. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente 

de re\tá is, de burgemeester, 

dr M. Nauta-van Moorsel MPM 

Bijlagen: 

- Beleidskeuzedocument Diftar 16 maart 2016 

- Communicatieplan AFVAL 2016 

(geanonimiseerd)


