
Je afval scheiden 
loont echt
Initiatiefvoorstel 

Ingediend door Martine van Bemmel mei 2016

€



1

Inhoud

Inleiding 2
De stand van zaken 3
Wat gebeurt er in de rest van Nederland? 5
 DIFTAR als toevoeging aan huidige beleid 5
Onderzoek wijst uit: DIFTAR toepasbaar in Almere 7
Uitwerking DIFTAR in Almere 8

Aanbod restafval via OID of recycleperrons 9
Aanbod restafval via OAT 9
Huishoudens met extra inzamelbak voor restafval 9
Kwijtschelding 10
Grof Tuinafval 10

Beloon de inzet 11
Aandachtspunten invoering DIFTAR 11

De gemeente beweegt dynamische mee 11
Zwerfafval en bijzettingen 12

De volgende fase; omgekeerd inzamelen 13
Financiële gevolgen 14



2

Inleiding

Voor u ligt het initiatiefvoorstel van D66 Almere om 
de afvalstoffenheffing eerlijker te maken en in te 
 zetten om mensen te stimuleren om hun afval beter 
te scheiden.

D66 stelt voor om over te stappen op een systeem 
waarbij mensen door een financiële prikkel  i ntrinsiek 
worden gemotiveerd om minder restafval aan te 
 bieden. Dit systeem is niet alleen eerlijker (men 
 betaalt voor de hoeveelheid afval die men daad
werkelijk inlevert), maar stimuleert mensen ook om 
hun afval beter te scheiden zonder dit direct af te 
willen dwingen. In dit systeem hebben mensen zelf 
 directe invloed op hun afvalstoffenheffing. Huis
houdens krijgen de keus om minder afvalstoffen
heffing te betalen door minder restafval aan te 
 bieden dan wel hetzelfde bedrag te blijven betalen 
door hun scheidingsgedrag niet aan te passen. 

Het voorstel sluit goed aan bij de eerder genomen 
besluiten (‘Mijn afval maakt winst’ en ‘Stad zonder 
afval’) en geeft de gemeente een extra middel in de 
race tegen het afval zonder dat het leidt tot extra 
vuilnisbakken in de tuin. Uit ervaringen van andere 
gemeente blijkt dat het een zeer effectief middel 
is om de gewenste ontwikkeling naar een beter 
 scheidingsresultaat en lager afvalstoffenheffing 
te realiseren.
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De stand van zaken

De gemeenteraad heeft de doelstelling aan genomen 
om binnen 7 tot 10 jaar te komen tot een maxi ma
le  afvalscheiding. Dit gebeurde met het aannemen 
van de uitvoeringsnota ‘mijn afval maakt winst’1 op 
10 februari 2010. Het plan ‘Mijn afval maakt winst’ 
 bestaat uit drie opeenvolgende fasen die in meerdere 
stappen verdeeld zijn. 

• In fase 1 is naast de bestaande duobak een (twee
de) bak voor plastic verpakkingen uitgereikt aan 
alle bewoners van de laagbouwwoningen in de 
bestaande stad. Bovendien ontvingen diezelfde 
bewoners op vrijwil lige  basis een (derde) bak voor 
papier en  karton. De duobak en de plasticbak 
 worden alter nerend (om de week) ingezameld. 
De  papierbakken worden met de frequentie van 
de huidige papierinzameling geleegd. De eerste 
fase is afgerond als alle huis houdens over een 
duobak en een plasticbak beschikken en de mees
te huishoudens (streven is minimaal 60%) de keus 
hebben gemaakt voor een papierbak.

• In de tweede fase wordt bij alle huishoudens de 
duobak vervangen door een gft-bak. Voorts wordt 
gestreefd naar een acceptatie van 80% van de 
 papierbak in de bestaande stad en naar 100% 
bij de nieuwbouw. De  bakken worden met een 
vuilniswagen met  robotarm, de robotarmauto, 
geleegd. Hiervoor moet een deel van de opstel
plaatsen opnieuw ingericht worden. Het overige 
afval (bv. metaal, blik, drankenkartons etc.) is 
‘brengafval’ geworden. Het wordt niet meer aan 
huis opgehaald. Inwoners kunnen dit afval naar 
een ondegrondse container brengen. Deze con
tainer staat, net als een container voor glas, op 
 afstand van de woning. De tweede fase is  afgerond 

als de duobak vervangen is door een gft-bak en als 
bijna alle huishoudens een papierbak hebben. 

• In de derde fase zorgt de gemeente ervoor dat de 
overgebleven afvalfracties adequaat wordt gesor
teerd op enerzijds herbruikbare metalen en puin 
en anderzijds op drankenkartons. De dranken
kartons worden omgezet in een hoogcalorische 
brandstofkorrel. In een centrale met een hoog 
rendement wordt er energie van gemaakt. De 
derde fase is afgerond als het grootste gedeelte 
van het restafval omgezet wordt in herbruikbaar 
materiaal en een hoogcalorische brandstofkorrel.

Sinds het aannemen van de nota zijn er flinke 
 stappen gemaakt. Door betere afvalscheiding is het 
mogelijk om steeds meer onderdelen te hergebruiken 
als grondstof en de hoeveelheid restafval te redu
ceren. In 2010 werd er nog 300 kilo per persoon per 
jaar restafval aangeboden, in 2014 was dat nog maar 
191 kg per inwoner (gemiddelde laag en hoogbouw). 

Om het doel (maximale afvalscheiding) te bereiken 
is het niet meer alleen voldoende om in te zetten op 
het faciliteren van bewoners via de inzamelingsstruc
tuur. Landelijk en lokaal is het inzicht ontstaan dat de 
sleutel om te komen tot optimale afvalscheiding ligt 
in de persoonlijke motivatie van inwoners. Daarom is 
Almere onder de naam ‘Stad zonder afval’ begonnen 
met een gebalanceerde campagne, in samenspraak 
met de stad, gericht op de persoonlijke motivatie 
van de inwoners. Toen is ook impliciet (door het aan
nemen van de Programmabegroting 2014) het doel 
aangenomen om in 2020 het aangeboden restafval 
terug gebracht te hebben naar slechts vijftig kilo per 
persoon.

1Uitvoeringsnota: Mijn Afval maakt winst. Gemeente Almere. URL: http://almere.notudoc.nl/cgibin/showdoc.cgi/action=view/

id=397703/type=pdf/_RV10__Inzamelen_plastic_verpakkingen_RAPPORT_MIJN_AFVAL_MAAKT_WINST.pdf 



4

De ingezette maatregelen lijken echter uitgewerkt 
en het hergebruikpercentage stagneert of neemt in 
ieder geval niet meer significant toe. Hierbij moet 
bovendien rekening gehouden worden met het feit 
dat nu het einde van de crisis in zicht is en dat het 
waarschijnlijk is dat de consumptie zal aantrekken 
waardoor de hoeveelheid afval per huishouden ook 
zal toenemen. Ook de verwachte verlaging van de 
afvalstoffenheffing ondanks de forse reductie van 

het restafval per inwoner per jaar is niet gerealiseerd 
en draagt daarmee niet bij aan de gewenste verdere 
verlaging van het resterende restafval. 

De stap naar het zogenaamde omgekeerd inza melen 
(wanneer restafval niet meer huisaanhuis wordt 
op gehaald, maar gebracht moet worden naar een 
ondergrondse container op afstand van de woning) is 
 voorlopig nog niet in zicht. 

Bron: Programmabegroting en programmarekeningen 2011 – 2016.
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Wat gebeurt er in de rest 
van Nederland?

Overal in het land zijn gemeenten bezig met de  opgave 
om de hoeveelheid restafval terug te brengen. Een me
thode die hierbij in het oog springt is DIFTAR. DIFTAR 
is gebaseerd op het principe van ‘de vervuiler’ betaalt, 
waarbij huishoudens met veel rest afval meer (varia
bele heffingskosten) betalen voor afvalverwijdering 
dan huishoudens die minder afval als restafval aan
bieden. Het doel van DIFTAR is om beter scheiden van 
afval   (= het weggooien van afval in de juiste  afvalbak) 
te  stimuleren of beter gezegd: het realiseren van een 
significante verbetering op het gebied van afval schei
den. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld 
door het meenemen van het gewicht van het afval, de 
frequentie van het aan bieden in de afvalstoffenheffing 
of zelfs door  speciale (duurdere) zakken te gebruiken 
om het afval te  verzamelen. Uit verschillende onder
zoeken en uit ervaringen van gemeenten die al zijn 
overgestapt op DIFTAR, blijkt het invoeren van DIFTAR 
een belangrijke im puls is in het verbeteren van het 
scheidingsgedrag. DIFTAR is zodanig succesvol in reali
seren van de gewenste intrinsieke prikkel tot gedrags
verandering, dat tot nut toe geen enkele gemeente 
die DIFTAR heeft ingevoerd hierop is teruggekomen. 
Daarbij is het ook een eer lijker methode van verdelen 
van de lasten voor het inzamelen en verwerken van 
afvalstoffen over de huishoudens. Inmiddels heeft 
veertig procent van de Nederlandse gemeenten een 
afvalstoffenheffing op basis van een vorm van DIFTAR. 
Gemeenten met DIFTAR halen betere inzamelresulta
ten en hogere realisatie van hun afvaldoelstellingen 
dan gemeenten zonder DIFTAR. Daarbij hebben ge
meenten met DIFTAR een significant lagere inzamel 
en verwerkingskosten dan niet DIFTAR gemeenten. Op 
basis van de behaalde resultaten in diverse gemeenten 
heeft onder andere de ge meente Enschede( 160.000 
inwoners) besloten ook over te stappen op DIFTAR.

 DIFTAR als toevoeging 
aan huidige beleid

Het doel van slechts vijftig kilo restafval per inwoner 
van Almere per jaar in 2020 is niet haalbaar met de 
huidige strategie. Om dit doel toch te halen is het 
noodzakelijk om te kijken naar extra instrumenten in 
de race tegen het afval. Gezien de goede resultaten 
met DIFTAR in andere gemeenten is dit een logische 
optie om te onderzoeken. Daarbij blijven de eerder 
gestelde doelstellingen intact, maar wordt er een 
extra instrument toegevoegd. De gemeente heeft 
hiermee een extra middel om het gestelde doel van 
vijftig kilo per inwoner te realiseren. 

Naast het effect op de hoeveelheid restafval blijkt in 
gemeenten met DIFTAR de afvalstoffenheffing lager 
te zijn dan in niet DIFTAR gemeenten. Aangezien 
de afvalstoffenheffing in Almere hoger is dan het 
 landelijke gemiddelde, is dit zeer mooi meegenomen. 

Almere is een van de weinige gemeenten in 
 Nederland waar geen enkele vorm van gedifferen-
tieerd tarief wordt toegepast. In totaal kent 91% van 
de gemeenten een vorm van een gedifferentieerd 
tarief. Veel gemeenten maken onderscheid tussen 
een en meerpersoonshuishoudens. 

Eenpersoonshuishoudens hebben over het algemeen 
een stuk minder afval dan vijf personen. De vaste 
lasten van eenpersoonshuishoudens zijn in Almere 
echter even hoog als die van een meerpersoonshuis
houden. Door naar de daadwerkelijke hoeveelheid 
afval te kijken, wordt het systeem in Almere eerlijker. 



6

Reinigingsheffing meerpersoonshuishouden
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Onderzoek wijst uit: DIFTAR 
toepasbaar in Almere

De afdeling Onderzoek & Statistiek (O&S) van de 
 gemeente heeft op verzoek een onderzoek uitge
voerd naar het effect van DIFTAR op het aanbod 
van restafval. Op basis van bestaande onderzoeken 
concluderen zij dat DIFTAR voor veel gemeenten niet 
alleen leidt tot grote reducties in afval volumes, maar 
ook tot een beter scheidingsgedrag met de eraan 
 verwante verbeterde financiële rendementen. Het 
blijkt dat met een systeem waarbij afval per eenheid 
moet worden betaald, de hoeveelheid ongesorteerd 
afval substantieel afneemt. 

In 2014 heeft O&S uitgebreid (kwalitatief en kwan
titatief) onderzoek gedaan naar alle aspecten rond 
afval scheiden door Almeerders en hun perceptie 
dienaangaande. In deze onderzoeken is niet specifiek 
ingezoomd op DIFTAR, aangezien er in de organisatie 
op dat moment nog geen vraag naar was. Wel blijkt 
uit deze onderzoeken dat 86% van de Almeerders 
denkt dat het vooruitzicht van lagere gemeentelijke 
lasten (bijvoorbeeld een verlaging van € 100, op de 
afvalstoffenheffing indien de vijftig kilo doelstelling 
behaald wordt) zal stimuleren om het afval beter te 
scheiden. O&S waarschuwt wel dat  communicatie 
cruciaal is om succesvol een overstap naar een 
 der gelijk systeem te maken: 

“Rode draad in de uitkomsten van de onder
zoeken in 2014 is dat de meeste inwoners van 
Almere weinig weten over afval scheiden en 
verwerkingsprocessen, maar hier geen vragen 
over hebben: driekwart veronderstelt hier
over voldoende te weten. Uit de onderzoeken 
is ook naar voren gekomen dat de meeste 
 Almeerders de betekenis van breed gecommu
niceerde afvalslogans als ‘mijn afval maakt 

winst’, ‘stad zonder afval’ (zonder uitleg) niet 
begrijpen. M.a.w. het overbrengen van de 
juiste boodschap rond het thema afval is al
lerminst iets vanzelfsprekends. Met DIFTAR 
wordt een nieuw fenomeen geïntroduceerd, 
nl. het verband  tussen geld en afval(inzame
ling). Dit impliceert dat (eerst) duidelijk moet 
worden  gecommuniceerd hoeveel bewoners 
nu betalen en  waarom. En dat met DIFTAR een 
 mogelijkheid wordt geboden om die kosten zelf 
te  reduceren.”

Tot slot wijst O&S er nog op dat vanuit psychologisch 
perspectief een financiële negatieve prikkel vaak niet 
de meest effectieve prikkel is en hebben methoden 
die uitgaan van comfort, positief belonen of zelfs een 
gevoel van controle en zeggenschap een groter effect 
op gedrag. Dit laatste blijkt ook literatuur studies. 
DIFTAR is een methode die hier goed bij aansluit en 
daarmee een sterke impuls kan bieden aan het ver
lagen van het aandeel restafval. 

Het voorstel  zoals die nu voorligt beloont positief 
gedrag en geeft huishoudens de controle over het 
te betalen bedrag. Goed gedrag wordt beloond door 
een verlaging van de afvalstoffenheffing. Als huis-
houdens besluiten hun gedrag niet aan te passen om 
hun moverende reden dan blijft de afvalstoffenhef
fing gelijk. Er wordt geen straf opgelegd. Wel zullen 
er aanvullende  instrumenten worden ingezet om 
deze huishoudens te over reden hun gedrag te veran
deren. Door de beschikbare data beschikbaar door de 
invoering van DIFTAR kunnen deze instrumenten veel 
effectief  worden ingezet.
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Uitwerking DIFTAR in Almere

Het uitgangspunt is om met minimale investering 
maximaal effect te bereiken. Daarom is de huidige 
 inzamelstructuur als uitgangspunt genomen. Mede 
ook gelet op het feit dat in de afgelopen periode al 
fors is geïnvesteerd in het uitbreiden van de inzamel
structuur met een plasticbak en papierbak. Het ligt 
daarom voor de hand om te kijken naar DIFTAR op 
basis van frequentie. DIFTAR op basis van gewicht 
vereist namelijk een veel grotere investering. Voor
alsnog weegt de extra toename van het scheidings
percentage( tien procent volgens onderzoek MHW 
Global) niet op tegen de extra investering (denk 
hierbij aan een weegsysteem op auto’s en OID’s, een 
mogelijkheid om de afvalbakken af te sluiten, enzo
voort). Aangezien de huidige afvalstoffenheffing van 
Almere al hoog is in vergelijking met het landelijke 
gemiddelde moet nadrukkelijk voorkomen worden 
dat de afvalstoffenheffing verder stijgt.

Als mensen hun restafval minder vaak aanbieden 
wordt hun afvalstoffenheffing lager. Een directe 
 individuele prikkel om zorgvuldiger met het afval in 
een huishouden om te gaan. Goed scheiden levert 
geld op en is goed voor het milieu. 

Om DIFTAR op basis van frequentie te kunnen reali
seren kan de inzamelingstructuur grotendeels instant 
blijven. Het is niet noodzakelijk extra bakken uit te 

geven of bestaande bakken te vervangen. Wel zal 
er geïnvesteerd moeten worden zodat het mogelijk 
wordt te registreren dat een huishouden restafval 
aanbiedt. Hiertoe zal de duobak voorzien moeten 
worden van een chip en zal het inzamelvoertuig 
deze chip moeten kunnen inlezen en deze informa
tie moeten doorzetten naar een registratiesysteem. 
Op basis van deze gegevens wordt dan uiteindelijk 
de definitieve belastingaanslag berekend. De totale 
 investeringskosten hiervoor bedragen afgerond  
€ 630.000,. De investeringslasten uitgaande van een 
afschrijvingstermijn van tien jaar bedragen ongeveer 
€ 70.000, per jaar. 

De investeringslasten kunnen worden terugverdiend 
doordat minder duobakken ter lediging worden 
aangeboden waardoor de inzamelroutes aangepast 
kunnen worden en er mogelijk minder inzamelvoer
tuigen nodig zijn. Ook kan worden overwogen om 
de inzamelvoertuigen te voorzien van een ‘track & 
trace’  systeem. Hierdoor kan worden gestuurd op het 
zo efficiënt mogelijk rijden van de vooraf  berekende 
meest efficiënte inzamelroutes. Dit voorkomt 
 verspilling van brandstof en maakt het zichtbaar of er 
ruimte ontstaat voor uitbreiden van de routes omdat 
er minder bakken worden aangeboden dan vooraf 
bedacht. 

Aanpassen duobakinzameling Aantal Tarief in € Totaal in €
Kosten chip 65000 duobakken 0,80 52.000
Aanbrengen chip op duobak 65000 duobakken 5 325.000
Kosten registratiesysteem 12 inzamelvoertuigen 12.000 144.000
Inbouw computer in inzamelvoertuigen 12 inzamelvoertuigen 7.500 90.000
Communicatie voertuigen 12 inzamelvoertuigen 50 600
Eenmalig aanpassen registratiesysteem 15.500

Totaal in € 637.100
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Aanbod restafval via OID of recycleperrons
Om het DIFTAR systeem sluitend te krijgen zullen 
de bestaande Ondergrondse Inzameldepots (OID) 
 afgesloten moeten worden. De OId’s zijn dan alleen 
nog toegankelijk met een Key. Om de OID’s geschikt 
te maken voor invoeren van DIFTAR moet eenmalig 
€ 529.000, worden geïnvesteerd. De  investering 
wordt afgeschreven in tien jaar. De jaarlijkse 
 kapitaal lasten bedragen dan afgerond € 60.000,. 

Op dit moment is het mogelijk gratis restafval te 
storten op de recycleperrons. Als dit wordt geconti
nueerd kan op deze wijze DIFTAR worden omzeild. 
Voorgesteld wordt de mogelijkheid tot aanbieden 
van restafval op de recycleperrons te beëindigen. De 
gescheiden stromen grondstoffen (puin, hout, glas, 
groen, plastic, enzovoort) blijven uiteraard onbelast. 
Hierdoor worden huishoudens gedwongen om beter 
te gaan nadenken over hoe de hoeveelheid rest
afval te verminderen. Eventueel kan de mogelijkheid 
worden gecreëerd voor huishoudens om een key te 
krijgen voor het storten van restafval in een OID in de 
nabijheid. Voor een storting worden dan een bedrag 
in rekening gebracht. Dit past ook bij de gedachte 
om op termijn onder bepaalde voorwaarden over te 
stappen op omgekeerd inzamelen. De noodzakelijke 
investering kan worden terugverdiend door een vul
meter te installeren. Hierdoor wordt op afstand zicht
baar of een OID geleegd moet worden of niet. 

Enerzijds wordt nu voorkomen dat naar OID’s wordt 
gereden die nog niet vol zijn en dus niet geleegd 
hoeven worden en anderzijds wordt voorkomen dat 
een OID overstroomt. Door het invoeren van DIFTAR 
zal de hoeveelheid restafval afnemen en het plaat
sen van deze melders zorgt ervoor dat adequaat op 
deze vermindering kan worden ingespeeld. Hierdoor 
kan een stuk efficiënter de te rijden routes worden 
bepaald. Uit de te realiseren efficiency kan de inves
teringslasten worden gedekt. 

Aanbod restafval via OAT
Huishoudens in het Stadscentrum beschikken over 
een pas voor het gebruik van het Ondergronds  Afval 
Transportsysteem (OAT). Het aantal stortingen van 
restafval wordt nu al geregistreerd. DIFTAR voor 
 gebruikers van het OAT kan redelijk simpel worden 
ingevoerd omdat er al sprake is van registratie van 
het aantal stortingen van restafval. Aanvullende 
 investeringen zijn dan ook niet noodzakelijk. 

Huishoudens met extra inzamelbak voor restafval 
Huishoudens die uit meer dan vier personen be
staan komen nu in aanmerking voor een extra bak 
voor restafval. Dit kan vooralsnog in stand blijven. 
Deze bakken moeten uiteraard ook worden gechipt. 
 Omdat deze bakken groter zijn qua restafval dan de 
duobak zal hiervoor een hoger tarief in rekening wor
den gebracht. Hiermee worden huishoudens tevens 
gestimuleerd om deze extra bak in te leveren.

Aanpassen OID’s Aantal Tarief in € Totaal in €
Electronische toegang 460 restafval OID’s 600 276.000
Kosten pasje voor inwoners 8000 huishoudens 3 240.000
Eenmalig aanpassen registratiesysteem 13.000

Totaal in € 529.000
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Kwijtschelding
Een huishouden met een inkomen rond het bijstand
sniveau komt op dit moment in aanmerking voor 
kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. Door het 
continueren van dit kwijtscheldingsbeleid bij de in
voering van DIFTAR werkt de financiële prikkel niet 
voor deze huishoudens. Er zijn een aantal opties om 
hiermee om te gaan:

1. Alleen kwijtschelding verlenen voor het vaste 
deel van het tarief. Dit zorgt ervoor dat ook 
voor deze huishoudens er een financiële 
prikkel is om het aandeel restafval terug te 
dringen. Hierdoor worden deze huishoudens 
wel geconfronteerd met een extra kostenpost 
ten opzichte van de huidige situatie. Het is 
de vraag of zij hier de financiële ruimte voor 
hebben. Het zal in ieder geval hun koop
kracht verminderen.

2. Kwijtschelding verlenen voor vaste deel en 
een vast aantal keren het variabele tarief. Bij 
overschrijding van het aantal keren aanbie
den zal de betreffende huishouding hiervoor 
moeten betalen. Door het aantal ledigingen 
te laten aansluiten bij de ontwikkelingen bin
nen de rest van de gemeenten, worden ook 
deze huishoudens geprikkeld om hun rest
afval te verminderen. 

3. Geen kwijtschelding verlenen. Dit betekend 
een forse extra financiële last voor deze 
 huishoudens. 

4. Onbeperkt kwijtschelding verlenen. Hier
door verdwijnt voor deze huishoudens de 
 financiële prikkel tot goed scheidingsgedrag. 
Deze optie geeft de grootste zekerheid dat 
er geen kosten worden doorbelast aan deze 
huishoudens. Gelijk aan de huidige situatie.

Voorgesteld wordt te kiezen voor optie twee omdat 
hiermee zowel de zekerheid wordt geboden dat de 
aanslag afvalstoffenheffing wordt kwijtgescholden 
maar tegelijkertijd is er een weliswaar beperkte 
 mogelijkheid om deze huishoudens met behulp van 
een financiële prikkel te bewegen hun scheidings-
gedrag te verbeteren. Kwijtschelding wordt voor het 
grootste deel betaald uit de afvalstoffenheffing.

Grof Tuinafval
Voorkomen moet worden dat huishoudens gecon
fronteerd worden met de situatie dat het GFT deel 
van de duobak vol is en het restafval deel nog niet. 
Dit kan worden voorkomen door het apart aanbie
den van grof tuinafval makkelijker te maken. Grof 
tuinafval kan al gratis worden aangeleverd op het 
Recycleperron. Daarbij worden nu al korven geplaatst 
in de wijken waar het grof tuinafval in kan worden 
gegooid. Door deze dienst op verzoek van burgers uit 
te breiden wordt voorkomen dat het GFT deel van 
de duobak overstroomt. Daarbij is grof tuinafval een 
waardevoller afvalstroom dan het overige gft. Het 
verwerken hiervan is dan ook goedkoper. Het is dus 
niet alleen noodzakelijk om deze afvalstroom uit de 
GFT stroom te krijgen, maar het is ook efficiënter. 
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Beloon de inzet 

Op dit moment krijgen huishoudens een aanslag 
afvalstoffenheffing bestaande uit een vast bedrag 
die jaarlijks wordt vastgesteld in de tarievennota. 
Door het invoeren van DIFTAR zal het tarief  voor taan 
bestaan uit een vast deel en een variabel deel. Pas 
achteraf kan, afhankelijk van het aantal keren dat 
de duobak is aangeboden, worden bepaald wat het 
te betalen bedrag is. Voorgesteld wordt om een 
voorlopige aanslag afvalstoffenheffing op te leggen 
 gezamenlijk met de overige belastingaanslagen op 
het combinatieaanslagbiljet. 

De hoogte van de voorlopige aanslag zal gelijk zijn 
aan het huidige aanslag afvalstoffenheffing, zodat 
straks goed zichtbaar wordt welk bedrag de huis
houdens hebben bespaard met het beter scheiden 
van hun afvalstoffen. In januari het jaar daaropvol
gend wordt dan de definitieve aanslag opgelegd op 
basis van het aantal keren dat de duobak is aange
boden. Door deze werkwijze wordt voor huishoudens 
meteen duidelijk wat het bedrag is dat ze hebben 
bespaard. Ze worden beloont voor hun inzet en dit 
werkt als extra prikkel om het lopende jaar nog beter 
te gaan scheiden.

Aandachtspunten invoering 
 DIFTAR

O&S raadt nadrukkelijk aan om veel aandacht te 
 geven aan de communicatie over het afval en het 
 verwerkingssysteem. Momenteel hebben veel 
 inwoners geen idee wat de hoogte is van de afval
stoffenheffing. Dit komt in grote mate doordat zij hier 
geen directe invloed op hebben. Met de in voering 
van DIFTAR verandert dit; huishoudens kunnen 
 immers de hoogte van de afvalstoffenheffing direct 
beïnvloeden. Om dit effect te maximaliseren moeten 
huishoudens snel en eenvoudig toegang krijgen tot 
een overzicht van het aantal keren dat restafval is 
aangeboden en hoe dit van invloed is op de afvalstof
fenheffing. Daarbij stimuleert het als er een indicatie 
gegeven wordt van hoe zij presteren ten opzichte 
van vergelijkbare huishoudens. Door de Almere App 
uit te breiden met deze functionaliteit kan dit op 
efficiënte wijze weergegeven worden. In de afval-
stoffenheffing zijn nu al bedragen verdisconteerd 
voor  communicatie en handhaving.

De gemeente beweegt dynamische mee
In tegensteling tot gebruikelijk zal elk jaar op
nieuw moeten worden bezien op welke wijze het 
scheidings percentage verder kan worden verhoogd. 
Niet door grote maatregelen maar door het verder 
afstem men van de bestaande maatregelen op de 
geconstateerde situatie. Doordat door de invoering 
van DIFTAR steeds meer data beschikbaar komt over 
de effectiviteit van de ingezette middelen, het schei
dingsgedrag van de inwoners en de effectiviteit van 
de inzameling kan jaarlijks worden bezien wat nodig 
is om het aandeel restafval terug te dringen en de 
kosten van het inzamelen en verwerken van afval
stoffen verder te verlagen. Jaarlijks zal in de rekening 
van de inwoner en de raadsbegroting en rekening 
hier inzicht in gegeven moeten worden. Denk hierbij 
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aan de aangeboden hoeveelheid rest afval uitgesplitst 
naar huishouden, welke besparing zijn gerealiseerd 
en op welke wijze worden huishoudens uitgedaagd 
nog verder het aandeel restafval te verminderen. 

Het hele proces moet meer datadriven worden meer 
een dyna misch proces worden. Er moet sneller gean
ticipeerd worden op de ontwikkelingen die zichtbaar 
worden uit de beschikbare data. De  inzamelstructuur, 
communicatie en handhaving moet adequaat mee-
bewegen met de ontwikkeling in het scheidings
gedrag. De mogelijkheden om efficiënter te gaan 
werken en daarmee de kosten voor inzameling en 
verwerking van afvalstoffenheffing te verlagen moet 
maximaal worden benut om een maximale financiële 
prikkel te kunnen realiseren. Het wordt voor huis
houdens dan steeds aantrekkelijker om hun schei
dingsgedrag aan te passen. Uit onderzoek blijkt dat 
er geen sterkere intrinsiek motiverende prikkel is dan 
een financieel voordeel. Hoe groter dat voordeel hoe 
beter. De voorgestelde vorm van DIFTAR leidt niet tot 
hogere lasten voor een huishouden.  Ongeacht of het 
scheidingsgedrag nu wordt aangepast in de gewenste 
richting of niet. Voor de gemeente ligt hier ook een 
belangrijke opdracht. Als de  inwoner zich inspant 
tot het reduceren van het aandeel restafval moet de 
gemeente zich maximaal inzetten om de kosten te 
reduceren.

Zwerfafval en bijzettingen
Een belangrijke angst bij het invoeren van DIFTAR is 
dat het leidt tot meer zwerfafval en dumpingen. Uit 
onderzoek blijkt dit echter niet het geval te zijn. In 
het onderzoek uitgevoerd door ingenieursbureau 
MWH Global blijkt dat uit actuele landelijke gegevens 
dat er geen statistisch materiaal beschikbaar is dat er 

inderdaad sprake is van toename van het zwerfafval 
dan wel het aantal dumpingen. Wel blijkt uit onder
zoek van TAUW uit 2006 in opdracht van Stichting 
Nederland Schoon dat de hoeveelheid zwerfafval in 
gemeenten met tariefdifferentiatie juist aanzienlijk 
lager is dan in gemeenten zonder. 

Ook uit een enquête uitgevoerd door SenterNovem 
onder gemeenten met tariefdifferentiatie blijkt dat 
het merendeel van de gemeenten merkt dat de 
hoeveelheid zwerfafval niet is toegenomen door 
invoering van DIFTAR. De indruk bestaat dat door 
de  i nvoering van DIFTAR zwerfafval en dumpingen 
worden  toegeschreven aan dit systeem terwijl het 
hier los van staat. Aanbevolen wordt dan ook om 
voor de  invoering van DIFTAR een nulmeting te doen 
 zodat meetbaar zichtbaar wordt wat het effect is van 
 DIFTAR op het zwerfafval/dumpingen.
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De volgende fase; 
omgekeerd inzamelen

Landelijk staat omgekeerd inzamelen als mogelijk
heid om het aandeel restafval te reduceren in de 
schijnwerper. Het uitgangspunt bij deze vorm van 
inzamelen is dat de goede stromen aan huis worden 
opgehaald en het restafval moet door bewoners wor
den weggebracht naar een OID. Goed is in de zin van 
herbruikbaar en waardevol. Uit de literatuur blijkt 
dat omgekeerd inzamelen gezien wordt als een ver
volgstap op andere maatregelen. Om dit succesvol te 
kunnen invoeren moet het restant restafval  zodanig 
zijn verminderd dat het reëel is te verwachten dat 
burgers deze naar een OID brengen. Vooralsnog 
doet zich dat in Almere nog niet voor. Daarnaast zijn 
er forse investeringen in onder andere OID’s nood
zakelijk om omgekeerd inzamelen mogelijk te maken. 
Hetgeen zal leiden tot een verhoging van de afval
stoffenheffing. Maar belangrijkste nadeel van omge
keerd inzamelen is dat het mensen straft voor slecht 
gedrag. Of zoals de directeur van afvalinzamelaar 
ACV het verwoordde: ‘Mensen moeten het helemaal 
niet leuk vinden! Daardoor zijn ze juist gemotiveerd 
om het anders te gaan doen en het afval beter te 
 scheiden’. 

Het uitgangspunt van DIFTAR is het intrinsiek 
 motiveren van mensen tot duurzaam goed 
 scheidingsgedrag door ze te belonen en niet door 
het straffen van mensen. Straf werkt maar tijdelijk en 
zal altijd gepaard moeten gaan met intensieve hand-
having omdat anders de afweging snel is gemaakt 
om zich op oneigenlijke wijze van het restafval te 
 ontdoen. Het invoeren van DIFTAR is een belangrijke 
stap om het aandeel restafval significant te verlagen 
en daarmee uiteindelijk de invoering van omge
keerd inzamelen op een goedkope en geaccepteerde 
 manier te realiseren. Als huishoudens een zodanig 

laag aandeel restafval hebben wordt het interessant 
voor deze huishoudens om hun restafval aan te bie
den in een OID in de omgeving. Hierdoor kunnen ze 
van hun afval af als ze dat willen. Anders kunnen ze 
pas hun restafval ter inzameling aanbieden op het 
moment dat de duobak vol is. Dit gaat dan te lang 
duren en vooral zomers zal dat onwenselijk zijn. 

Het lijkt logisch om hierbij niet meer te kijken naar 
de frequentie waarop mensen hun afval  aanbieden, 
maar naar het exacte gewicht van het afval. Zo voelen 
inwoners zich niet geremd om hun afval te storten in 
een OID en betalen zij alleen voor wat zij aanbieden. 
Als veel huishoudens in een buurt hiervan gebruik 
maken kan worden besloten voor deze straten niet 
meer aan huis in te zamelen maar over te zetten naar 
een bestaande OID. Op deze wijze wordt het invoeren 
van omgekeerd inzamelen een voordeel voor de be
treffende huishoudens en hiermee worden de kosten 
voor de inzameling van het restafval verder verlaagd. 
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Financiële gevolgen

De invoering van DIFTAR op basis van frequentie laat 
de bestaande inzamelstructuur in stand en daardoor 
moet er slechts marginaal worden geïnvesteerd. 
In totaal voor een bedrag € 1.156.000, met een 
( incidentele) kapitaallast van € 130.000, voor de 
 aankomende tien jaar. Voor de dekking van deze 
 lasten zijn er twee opties:

1. De lasten te dekken uit de bestaande bud
getten van de afdeling Stadsreiniging. Gelet 
op het bestaande budget van de afdeling 
dat afgerond € 24.000.000, is gaat het om 
slechts een marginaal bedrag, namelijk een 
half procent van de totale lasten. 

2. De lasten te dekken uit de verwachte voor
deel ten gevolge van de invoering van 
 DIFTAR. Of te wel gemiddeld € 1,67 van het 
gerealiseerde voordeel komt niet terecht bij 
de inwoners. 

Voorgesteld wordt om voor optie 1 te gaan omdat 
het uitgangspunt van de invoering van DIFTAR is dat 
het gerealiseerde voordeel volledig ten goede komt 
aan de inwoners die zich hier zo hard voor hebben 
ingezet. 

Hiertegenover staan belangrijke (financiële) voor-
delen. Naast het feit dat een reductie van het rest-
afval per huishouden een belangrijk winstpunt is voor 
het milieu levert het ook aanzienlijk financieel voor
deel op voor de inwoners van Almere. Het financieel 
voordeel is berekend op basis van de door de afdeling 
Stadsreiniging aangeleverde gegevens en in overleg 
en samenspraak met de accountant. 

minder restafval

meer grondstoffen

efficiëntere routes

afname van

50 kg
per inwoner

per huishouden

gemiddelde besparing:
€ 31

minder voertuigen nodig

per huishouden

gemiddelde besparing:
€ 15

per huishouden

totale
gemiddelde besparing:

€ 46

Voordeel door invoering DIFTAR

+
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Door de invoering van DIFTAR zijn een tweetal voor
delen te onderkennen. Enerzijds zal door de afname 
van het aandeel restafval in de afvalstromen de 
totale verwervingskosten dalen. De afdeling stads
reiniging geeft aan dat uitgegaan moet worden van 
een reductie van de afvalstoffenheffing van € 0,60 
per kilogram reductie restafval per inwoner. Bij de 
berekening is, mede gelet op de uitkomst van de 
sorteeranalyse en ervaringen elders in het land met 
invoeren DIFTAR, uitgegaan van een afname van het 
restafval met 50KG per inwoner. Op termijn is een 
verdere reductie reëel. 

Anderzijds is er sprake van een operationeel voordeel 
doordat minder duobakken worden aangeboden 
voor lediging. De afdeling Stadsreiniging hanteert als 
norm dat er 1400 duobakken per inzamelvoertuig 
per dag moet worden ingezameld. Als er gemiddeld 
minder duobakken worden aangeboden kunnen de 
inzamelroutes worden verlengd en zijn er dus minder 
inzamelvoertuigen nodig. Een inzamelvoertuig kost 
zo’n € 180.000 per jaar. Uit de ervaringen van  andere 
gemeenten blijkt dat een reductie van het aantal 
aangeboden bakken van tussen de 30 en 35 procent 
reëel is. Hetzelfde feit doet zich ook voor bij de i nza
meling van rest OID’s. 

Als de OID’s worden voorzien van vulmelding dan 
zal het operationele voordeel nog verder toenemen 
omdat alleen naar OID’s wordt gereden die geleegd 
moeten worden. Daarbij zal de dienstverlening 
toenemen omdat inwoners nooit worden gecon
fronteerd met een volle oid. Daarbij zal als de inza
melvoertuigen worden voorzien van track & trace 
apparatuur de efficiency verder toenemen. 

In de afvalstoffenheffing zijn nu al bedragen 
 verdisconteerd voor communicatie en handhaving. 
Doordat de duobakken worden voorzien van chips 
wordt zichtbaar welke huishoudens significant 
afwijken van het gemiddelde van een soortgelijk 
huishouden. Dit resultaat kan aanleiding zijn om 
langs te gaan om deze inwoners te complimenteren 
met hun goede inzet en ze wellicht te verleiden tot 
 ambassadeurschap. Daarentegen kan bij een dergelijk 
bezoek ook geconstateerd worden dat de  resultaten 
niet bereikt worden door goed scheidingsgedrag, 
maar door onwenselijk gedrag zoals bijvoorbeeld 
illegale dumpingen. Doordat de middelen zo effectie
ver worden ingezet is geen extra inzet van middelen 
noodzakelijk. Dit zal ertoe bijdragen dan er een extra 
impuls komt in het verlagen van het restafval. 
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