Veelgestelde vragen en cijfers afvalbeleid Arnhem
Kosten afvalstoffenheffing, van oud naar nieuw beleid
Volgens het oude systeem van afvalstoffenheffing zouden de kosten in 2020 voor één
persoonshuishouden € 199,44 en voor een meerpersoonshuishouden €269,78 zijn geweest.
Een JA stem bij het referendum brengt die kosten terug en die zullen de komende jaren alleen maar
verder stijgen, onder meer door stijgende verbrandingstarieven.
In het nieuwe systeem betaalt iedereen een vast bedrag van €162,60 per jaar en €0,80 per zak. Tel
uit je winst als je je afval scheidt.
Rekenvoorbeeld
1. Een eenpersoonshuishouden is nu aan basiskosten per jaar € 199,44 - €162,60 = €36,84
goedkoper uit. Dat is gelijk aan 36,84:0,80= 46 zakken restafval.
2. Een meerpersoonshuishouden is nu aan basiskosten per jaar €269,78 - €162,60 = €107,18
goedkoper uit. Dat is gelijk aan 107,18:0,80= 134 zakken restafval.
Dus, wie als eenpersoonshuishouden minder dan 46 zakken van 30 liter en als
meerpersoonshuishouden minder dan 134 zakken van 30 liter aanbiedt, is goedkoper uit.
Waarom Diftar
Het op 1 juli 2020 ingevoerde Diftar-systeem is op basis van de volgende argumenten ingevoerd:
a. Inwoners met behulp van een financiële prikkel aanzetten tot (betere) afvalscheiding.
b. De kosten voor afvalinzameling en verwerken eerlijker toerekenen naar de gebruiker: 'de
vervuiler betaalt'.
c. De totale kosten voor afvalinzameling en verwerking verminderen.
De vervuiler betaalt
Net als bij de energie- en waterrekening betaalt de gebruiker bij Diftar naar rato van het aanbieden
van de hoeveelheid restafval. Dat levert een eerlijker kostentoerekening op. Grootverbruikers die
meer afval aanbieden, betalen meer dan huishoudens die opletten in hun koopgedrag van producten
en zorgvuldig hun afval scheiden.
Lagere lasten voor inwoners Arnhem
Door betere afvalscheiding dalen de kosten voor afvalverwerking. Een belangrijk onderdeel van die
kosten bestaat uit de verbrandingskosten voor restafval.
Minder restafval en meer herbruikbare afvalstromen leveren een belangrijk financieel voordeel op,
dat op basis van de afspraken over kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing leidt tot lagere
lasten voor de inwoners.
Zonder Diftar stijgen de inzamelings- en verwerkingskosten met 2,3 miljoen euro per jaar.
Hiertegenover staat het wegvallen van de Diftar-beheerkosten van 0,8 miljoen. Per saldo stijgen dan
dus de kosten met 1,5 miljoen per jaar (bron: raadsnotitie gemeente Arnhem).
Containers van het slot?
In 2012 heeft de gemeente het afvalplan 2012-2020 vastgesteld en heeft gekozen voor het invoeren
van omgekeerd inzamelen (OI) in Arnhem. Hoofdbestanddeel daarvan was de realisatie van
stadsbrede dekking van ondergrondse containers voor het aanbieden van restafval. Deze containers
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zijn uitsluitend toegankelijk met afvalpassen. Na evaluatie van de startwijken is in 2015 tot invoering
in de hele stad besloten.
De belangrijkste reden voor het afsluiten van de ondergrondse containers was het beperken van het
dumpen van afval door inwoners van andere gemeenten en van bedrijfsafval.
Vergroting inwerpopening
Tot het verkleinen van de aanbiedtrommel is in maart 2019 door de raad besloten. De raad wilde
aanbiedmogelijkheden voor kleinere hoeveelheden realiseren. Afval kan zo uit hygiënisch oogpunt
eerder uit huis naar de container worden gebracht, er hoeft uit financieel oogpunt niet te worden
gewacht op het moment dat een volle 60-liter zak kan worden aangeboden.
Mensen die slecht ter been zijn hoeven niet te sjouwen met zware zakken. Iedereen kan tegen een
lager tarief dan de 60-liter zak het afval aanbieden
Kosten afvalverwerking
Ten opzichte van 2020 zijn de volgende ontwikkelingen van invloed op het tarief voor de
afvalstoffenheffing in 2021:
 een verwachte daling van de lasten voor restafval en hogere inkomsten door inzameling van
herbruikbaar afvalstromen, totaal circa € 460.000 (al verwerkt in de MJPB 2020-2023 als effect
op de resultaten voor 2021 van invoering Diftar);
 extra kosten inzameling (€ 350.000) van oud-papier onder meer als gevolg van ongunstige
marktontwikkelingen voor oud papier;
 een verwachte stijging van kosten als gevolg van loon- en prijsindexaties (€ 205.000);
 groei van het aantal huishoudens.
De hierboven genoemde kostenstijgingen kunnen in voldoende mate opgevangen worden door de
verwachte positieve effecten van Diftar en door de groei van het aantal huishoudens. Op basis van
bovenstaande ontwikkelingen blijft zowel het vaste als het variabele tarief van de afvalstoffenheffing
voor 2021 gelijk aan het tarief dat vanaf 1-07-2020 gehanteerd wordt.
Voor- of nascheiden
Bij nascheiding gaat het alleen om het nascheiden van PBD uit restafval. Een deel daarvan zal nog zo
vervuild zijn dat het alsnog de verbrandingsoven moet ingaan. Papier is niet na te scheiden.
De kosten voor de gemeente voor nascheiden van PBD vergeleken met de kosten van bronscheiden
van PBD liggen op een vergelijkbaar niveau, rond de 7 ton. Maar de herbruikbaarheid verschilt.
Afschaffen diftar
Bij het afschaffen van diftar krijgen we te maken met stijgende kosten omdat de hoeveelheid
restafval weer sterk gaat oplopen en daardoor de verwerkingskosten en de verbrandingstarieven
aanzienlijk hoger worden. Bovendien vindt een kapitaalvernietiging plaats van meer dan 1 miljoen
euro door vervroegde afschrijving van gerealiseerde investeringen in de Diftarvoorzieningen.
Voor meer antwoorden op vragen kijk eens op
https://www.arnhem.nl/Inwoners/wonen_en_milieu/afval/Vraag_en_antwoord
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