Motie: ‘Studentvriendelijke en Hoogbouwvriendelijke DIFTAR’
De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen 02-12-2020,
behandelende ‘Uitwerkingsplan ‘Goed Scheiden Loont’;
Constaterende dat:
 Volgens het voorliggende raadsbesluit inwoners per aanbieding en per kilo
gaan betalen;
 Bewoners van hoogbouw op dit moment nog niet alle faciliteiten hebben om
hun afval goed en ordentelijk te kunnen scheiden zoals mensen in vrijstaande,
twee-onder-een-kapwoning of rijtjeswoning.
 Bewoners van hoogbouw vanwege hun woonsituatie niet de mogelijkheid
hebben om goed hun gft te kunnen scheiden, al willen ze dat nog zo graag.
GFT-afval wordt dan vaak bij het restafval gegooid, en daar moet voor betaald
worden.
 De gemeente Twente en Enschede in najaar van 2020 over zijn gegaan tot het
plaatsen van 300 GFE-containers (Groente, Fruit en Etensresten) zodat ook
bewoners van hoogbouw hun GFE-afval kunnen scheiden. En om het scheiden
van afval makkelijker te maken krijgen hoogbouwbewoners eind dit jaar een
GFE-bakje van Twente Milieu. Door dit bakje op het aanrecht te zetten, kan
het afval er zo in worden gegooid tijdens of na het koken.
 Dat onze gemeente ongeveer voor 30% uit hoogbouw bestaat.
 Veelal de hoofdhuurder bij studentenwoningen verantwoordelijk is voor de
betaling van gemeentelijke belastingen en deze moet verhalen op de
huisgenoten.
 Er volgens de gemeente ook meer aandacht moet worden gestoken in de
communicatie richting studenten en richting huisbazen/corporaties over de
kosten van veel restafval.
Overwegende dat:
 Diftar is bedoeld om mensen te motiveren afval voor te scheiden, goed
scheiden moet namelijk lonen.

 Er veel verloop is in studentwoningen van studenten en hierdoor het
verrekenen van ledigingen en/of gewichten niet of nauwelijks mogelijk is.
 Studenten niet gestraft moeten worden voor medebewoners die niet goed
scheiden, omdat de hoofdhuurder de hogere afvalstoffenheffing gaat
verrekenen aan alle bewoners.
 Bewoners van hoogbouw die goed scheiden, straks meer GFT-afval hebben en
dit kan leiden tot meer stankoverlast aangezien zij er ook langer over doen om
hun afval aan te bieden.
 Het wenselijk is dat inwoners dit GFT-afval zo snel en gemakkelijk mogelijk
kunnen afvoeren.
Verzoekt het college:
 Voor inwoners van hoogbouw en op locaties met veel hoogbouw met
maatwerk te komen omtrent het aanbieden van afval zoals bijvoorbeeld het
plaatsen van GFT-containers of het aanbieden van minibakjes voor op het
aanrecht.
 Voor het in werking treden van dit systeem met een specifieke aanpak te
komen waarbij aandacht wordt besteed aan de communicatie richting studenten
en richting huisbazen/corporaties over de kosten van veel restafval en dit aan
de raad te presenteren.
 Na anderhalf jaar, na invoering van het nieuwe systeem, met een evaluatie te
komen omtrent de uitvoering van deze motie.
En gaat over tot de orde van de dag,
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