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Bijlage 1 bij rapport Flankerend beleid omgekeerd inzamelen en diftar 

 

1. Stem in met het, op verzoek, tegen handlingskosten verstrekken van maximaal 1 extra 

minicontainer voor GFT (groente-, fruit- en tuinafval). 
2. Stem in met het handhaven van de huidige (ruime) aanbiedmogelijkheden voor takken en 

snoeihout. In de minicontainer voor GFT, brengen naar de milieustraat, aanbieden bij de 
jaarlijkse ophaalronde voor takken/snoeihout. 

3.  Stem in met het handhaven van de huidige kerstboominzameling op de eerste zaterdag na 

nieuwjaar door de scoutingverenigingen. 
4. Stem in met vrijstelling van het benodigde aantal aanbiedingen van onvermijdbaar medisch 

afval, op vertoon van een doktersattest, of factuur van zorgverzekeraar of apotheek. 
5. Stem in met de nadere regels voor het aanbieden van grof huishoudelijk afval op afroep en 

op de milieustraat. 
6. Stem in met het uitvoeren van een nulmeting naar de mate waarin zwerfafval en illegale 

dumpingen voorkomen. 

7. Stem in met voorzetting van het huidige beleid dat niet-particuliere ontdoeners tegen 
betaling KGA inleveren. 

8. Stem onder voorwaarden in met het kosteloos inleveren van niet verkoopbare restanten  
van kringloopwinkels en rommelmarkten. 

9. Stem in met de mogelijkheid om de minicontainer voor OPK (oud papier en karton) een half 
jaar na het uitzetten in te leveren. 

10. Stem in met communicatie en voorlichting dat wegwerpluiers (vooralsnog) bij het restafval 

horen en er op wijzen dat er alternatieven bestaan (wasbare luiers).  

11. Stem in met het voortzetten van de huidige werkwijze voor het aanbieden van AEEA door 
niet-particuliere ontdoeners op de milieustraat. 

12. Stem in met voortzetting van het huidige kwijtscheldingsbeleid voor het vaste tarief van de 
afvalstoffenheffing en met kwijtschelding van 26 inworpen voor een 
meerpersoonshuishouden en 13 inworpen voor een eenpersoonshuishouden. 

 

 
1.  Stem in met het, op verzoek, kosteloos verstrekken van maximaal 1 extra minicontainer voor 

 GFT (groente-, fruit- en tuinafval).   

1.1  Omgekeerd inzamelen richt zich op het optimaal inzamelen van herbruikbare materialen, zodat 

de hoeveelheid restafval kan worden geminimaliseerd. Daartoe worden er drie fracties met 

minicontainers aan huis ingezameld: GFT, PMD en OPK. Om in de gelegenheid te zijn het 

huishoudelijk afval optimaal te scheiden, kunnen inwoners met een hoog aanbod kosteloos 

een tweede minicontainer voor GFT aanbieden. Voor het verstrekken van deze minicontainer 

worden handlingskosten in rekening gebracht. Een tweede minicontainer voor OPK (oud papier 

en karton) en PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons) is bij 

normaal huishoudelijk gebruik niet nodig. Daarnaast blijven er op voldoende locaties 

brengvoorzieningen voor OPK en PMD. In de huidige situatie is de tweede gft container niet 

gratis. 

 

2.    Stem in met het handhaven van de huidige (ruime) aanbiedmogelijkheden voor takken en 

snoeihout. In de minicontainer voor GFT, brengen naar de milieustraat, aanbieden bij de 

jaarlijkse ophaalronde voor takken/snoeihout. 

2.1  Takken en snoeihout: de huidige (ruime) aanbiedmogelijkheden voor takken en snoeihout 

worden gehandhaafd: in de minicontainer voor GFT, brengen naar de milieustraat, aanbieden 

bij de jaarlijkse ophaalronde voor takken/snoeihout. 

 
3.    Stem in met het handhaven van de huidige kerstboominzameling op de eerste zaterdag na 

nieuwjaar door de scoutingverenigingen. 
3.1  Kerstbomen: de huidige kerstboominzameling op de eerste zaterdag na nieuwjaar wordt 

gehandhaafd. 

 

4.    Stem in met vrijstelling van het benodigde aantal aanbiedingen van onvermijdbaar medisch 
afval, op vertoon van een doktersattest of factuur van zorgverzekeraar of apotheek. 
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4.1  Inwoners met (onvermijdbaar) medisch afval, zoals incontinentie- en stomamateriaal, hebben 

structureel een hoger aanbod aan restafval en worden geconfronteerd met hogere kosten. 

Veel diftar-gemeenten bieden  inwoners op vertoon van een medisch attest een 

compensatiemogelijkheid in de vorm van een verruimde mogelijkheid van het aanbieden van 

restafval of door het verlenen van vrijstelling van een deel van de afvalstoffenheffing. Voor 

deze groep inwoners zullen we individueel maatwerk leveren, zodat de meerkosten van het 

onvermijdbaar afval volledig worden gecompenseerd. Het gaat hier om een zeer beperkt 

aantal huishoudens. 

 

5.    Stem in met de nadere regels voor het aanbieden van grof huishoudelijk afval op afroep en op 
de milieustraat. 

5.1  Inwoners kunnen grof huishoudelijk afval tegen betaling aan huis laten ophalen. Het tarief 

moet nog nader worden vastgesteld.  

5.2  Inwoners kunnen grof huishoudelijk afval brengen naar de milieustraat, conform het 

acceptatiereglement. 

5.3  Inwoners hebben met een afvalpas toegang tot de milieustraat voor het aanleveren van 
gescheiden grof huishoudelijk afval. 

5.4  De aan te leveren afvalstromen en bijbehorende voorwaarden worden vastgelegd in het 
acceptatiereglement milieustraat gemeente Lisse. Er wordt voorgesteld om een tarief in te 
voeren voor het aanleveren van grof huishoudelijk restafval, dat overblijft na het scheiden van 
de deelstromen. Dit tarief wordt vastgesteld in de begrotingsraad en wordt opgenomen in de 
Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2017. 

5.5 Het is niet meer toegestaan om zakken met (fijn) restafval op de milieustraat aan te leveren. 

 
6. Stem in met het uitvoeren van een nulmeting naar de mate waarin zwerfafval en illegale 

dumpingen voorkomen. 
6.1 Inwoners maken niet altijd gebruik van het betaald aanbieden van zakken met restafval in de 

ondergrondse containers, maar ontdoen zich (kosteloos) op een andere wijze van het afval. 
Dit kan op een aantal manieren: 

- bijplaatsingen van afval bij ondergrondse containers; 
- illegale dumpingen van (zakken met) afval op diverse plekken in de gemeente; 

- aanbieden van restafval in inzamelmiddelen voor de gescheiden fracties (GFT, papier, pmd, 
textiel e.d.); 

- aanbieden van restafval in straatprullenbakken. 
 

 Effectieve handhaving van de aanbiedregels draagt bij aan acceptatie door inwoners van de 

diftarmaatregelen en het voorkomen van illegale dumpingen. Om ontwijkgedrag tegen te gaan 

wordt handhavingscapaciteit beschikbaar gesteld en een handhavingsplan opgesteld, met 

daarin aandacht voor bovenstaande punten.  

 Om een beeld te krijgen van de huidige stand van zaken wordt voorafgaand aan de invoering 

van de nieuwe inzamelwijze een nulmeting uitgevoerd naar de mate waarin zwerfafval en 

illegale dumpingen voorkomen.  

 

7. Stem in met voorzetting van het huidige beleid dat niet-particuliere ontdoeners tegen betaling 
KGA inleveren. 

7.1  In de huidige situatie kunnen niet-particuliere ontdoeners tegen betaling KGA inleveren.  

 Voorgesteld wordt deze werkwijze voort te zetten.  

 

8. Stem onder voorwaarden in met het kosteloos inleveren van niet verkoopbare restanten  van 

kringloopwinkels en rommelmarkten. 

8.1 In de huidige situatie heeft de gemeente met kringloopwinkels en organisatoren van 

rommelmarkten afgesproken dat zij niet-verkoopbare restanten kosteloos op de milieustraat 

kunnen inleveren.  

 Voorgesteld wordt deze werkwijze voort te zetten, onder de voorwaarde dat het grof afval 

gescheiden wordt aangeleverd en alleen de restfractie in de grofvuilcontainer terecht komt.  

 

9. Stem in met de mogelijkheid om de minicontainer voor OPK (oud papier en karton) een half 
jaar na het uitzetten in te leveren. 
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9.1  Ambtelijk is deze mogelijkheid al gecommuniceerd. Het is gewenst om hier formeel een besluit 

over te nemen. Aan de inwoners die drie minicontainers te veel vinden is aangegeven dat ze 

de OPK container na een proefperiode van een half jaar weer in mogen leveren. Deze 

mogelijkheid wordt alleen geboden voor de OPK container, omdat men gewend is het oud 

papier weg te brengen en de hoeveelheden naar verhouding beperkt zijn. Inwoners blijven 

verplicht OPK te scheiden 

 

10. Stem in met communicatie en voorlichting dat wegwerpluiers (vooralsnog) bij het restafval 
horen en dat er alternatieven bestaan (wasbare luiers).  

10.1Inwoners met kinderen in de luiers hebben tijdelijk een hoger aanbod van afval dat 

(vooralsnog) in het restafval terecht komt. Circa 5% van het restafval bestaat uit luiers. Er 

bestaat op dit moment geen adequate verwerkingsmethode voor luiers, deze worden met het 

restafval verbrand. Een aantal (diftar-) gemeenten biedt of stimuleert alternatieven. Zo 

stimuleert de gemeente Hengelo het gebruik van wasbare luiers. Daarnaast zijn er op dit 

moment diverse ontwikkelingen op het gebied van de inzameling en verwerking van luiers. In 

het kader van het VANG-programma loopt momenteel het Ketenproject luiers, een initiatief 

van I en M, Rijkswaterstaat en de NVRD. Amsterdam Economy Board ontwikkelt plannen om in 

Amsterdam de inzameling en verwerking van luiers te ontwikkelen. Indien er landelijke 

ontwikkelingen zijn die tot bruikbare resultaten leiden, zal hier nader op worden 

teruggekomen. 

 

11. Stem in met het voortzetten van de huidige werkwijze voor het aanbieden van AEEA door niet-

particuliere ontdoeners op de milieustraat.  

11.1 Overeenkomstig artikel 3.1 van de WEEE-overeenkomst 2014 met Wecycle is de gemeente 

“verplicht naar beste kunnen zorg te dragen voor het innemen, sorteren, opslaan en 

gereedmaken voor transport van AEEA afkomstig van particuliere huishoudens en niet-

particuliere ontdoeners. In geval van niet-particuliere ontdoeners moet het wel gaan om AEEA 

afkomstig van particuliere ontdoeners, dan wel om hiermee naar aard en hoeveelheid 

vergelijkbare apparatuur.”  

 Voorgesteld wordt de huidige werkwijze voort te zetten. 

 

12.  Stem in met voortzetting van het huidige kwijtscheldingsbeleid voor het vaste tarief van de 

afvalstoffenheffing en met kwijtschelding van 26 inworpen voor een meerpersoonshuishouden 

en 13 inworpen voor een eenpersoonshuishouden. 

12.1 Het huidige kwijtscheldingsbeleid is gebaseerd op artikel 26 van de Invorderingswet 1990. Dit 

beleid kan ongewijzigd worden voortgezet. Door de invoering van diftar moet er een besluit 

genomen worden over het aantal inworpen dat wordt kwijtgescholden. Ook voor wie in 

aanmerking komt voor kwijtschelding geldt de prikkel om het afval zo goed mogelijk te 

scheiden. Daarom wordt voorgesteld om een vooraf vastgesteld aantal inworpen voor 

kwijtschelding in aanmerking te laten komen. 

 


