Aan de politieke partijen PvdA, VVD, CDA, Groen Links, D66, ChristenUnie, FNP,
Gemeentebelangen Heerenveen, SP, Lijst 9.
Hierbij verzoek ik u om in de te houden raadsvergadering op 16 september 2019 bij het
onderwerp “Diftar+” , de onderstaande informatie in te brengen en mee te laten wegen
in uw besluitvorming.
Als inwoner van de gemeente Heerenveen heb ik gebruik gemaakt van de mogelijkheden
die de gemeente bood en biedt voor de verwerking van afval.
In de beginjaren was het vanzelfsprekend dat de gemeente in het landelijk /
buitengebied – daar woonde en woon ik nog steeds - het afval niet ophaalde.
Het gebruiken van wasbare luiers was niet ongewoon. Oud ijzer ging naar de opkoper
van metaal e.a.; puin kon naar de puinbreker op het industrieterrein.
Pas veel later ontstond er het systeem “Diftar” en nu dan “Diftar+”.
In het buitengebied was het goed mogelijk om geen gtf-container te gebruiken. Immers:
het maken van een compostbult; het gebruik van een compostvat; het voeren van kippen
e.a. betekende, dat er geen gtf-afval meer was om af te voeren. Ik had en heb dan ook
niet een groene gft-container en betaalde daar tot in 2018, het systeem Diftar, ook niet
voor.
Bij het systeem Diftar (2018) werd voor het legen van de gft- container betaald 1,00 euro
per keer en legen van de sorti-container kostte 6,50 euro per keer.
In het systeem Diftar+ (2019) wordt het legen van de gft-container kosteloos.
Het legen van de grijze container gaat kosten: een vast bedrag van 1 euro plus per kilo
afval 0,25 euro.
De eerste weging van de door mij in 2019 aangeleverde sortibak toonde 26 kg
waarvoor in rekening is gebracht 26 x 0,25 + 1,00 = 7,50 euro.
Precies 1 euro meer dan wat ik betaalde onder systeem “diftar”: 15% duurder.
Met dat de bijdrage van 1 euro voor het legen van de gft-containet van in het Diftar
systeem vervalt, terwijl tegelijkertijd voor het legen van de grijze container in het systeem
Diftar+ een vaste bijdrage van 1 euro moet worden betaald
lijkt het alsof de heffing van 1 euro nu niet meer op de gft-container wordt geheven,
maar op de grijze container.

De inwoner die de gft-container aanbiedt, maakt gebruik van de “ophaaldienst gft-afval”
van de gemeente en hoeft daarvoor nu niet meer te betalen.
De inwoners die geen gft-container aanbieden, moeten daardoor via een heffing op de
grijze container (of via een andere heffing op afval) nu wel gaan betalen voor inwoners
die wel de gft-container aanbieden.
Het laten betalen voor diensten die niet worden afgenomen en niet kunnen/zullen
worden gebruikt lijkt mij onrechtvaardig, mogelijk zelfs ook onrechtmatig.
Ik verzoek u te besluiten om de inwoners van de gemeente Heerenveen die niet gebruik
maken van de diensten die de gemeente aanbiedt voor het ophalen van gft-afval dan
ook geen kosten in rekening te brengen.
Het zijn kosten die betrekking hebben op het ophalen van het gft-afval van bij inwoners
die het afval wel per groene container aanbieden.
met vriendelijke groet, inwoner gemeente Heerenveen.

