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Motie “Maatregelen tegen illegale stort”

De gemeenteraad van Enschede, in vergadering bijeen op 17 juli 2017, besprekende het raadsvoorstel ‘Zomernota 
2017,

Constaterende dat:
• de gemeente Enschede in 2017 is overgestapt op DIFTAR
© dit een groot succes is gebleken, gezien de verhoogde scheidingspercentages
• er tegenover deze hoge percentages afvalscheiding een grotere hoeveelheid bijplaatsingen en illegale stort 

staat
© burgers voor de invoering van diftar de mogelijkheid hadden om 300kg grof huishoudelijk afval zonder extra 

kosten (dus onderdeel van het basispakket en bekend als "gratis stortquotum”) te storten bij de 
gemeentelijke afvalbrengpunten, welke met de invoering van DIFTAR is afgeschaft

• dit tot een verlaging van de afvalstoffenheffing leidt en dat dit verdisconteerd is in de vaste en variabele 
prijzen binnen de afvalstoffenheffing

Overwegende dat:
• het systeem van DIFTAR, gezien de bijplaatsingen en illegale stort, nog de nodige aanpassingen vraagt
• burgers geen inzicht hebben in de besparing van het afschaffen van het “gratis stortquotum", vanwege het 

feit dat de verlaging niet inzichtelijk is gemaakt en men nog steeds hetzelfde betaalt als het vorig jaar
• de perceptie is dat het "gratis stortquotum” is afgeschaft zonder de opbrengst terug te geven via de 

afvalstoffenheffing
• er mogelijk een link kan worden gelegd tussen illegale stort en het afschaffen van het gratis stortquotum
• de zichtbare verrommeiing m.b.t. illegale stort en bijplaatsing op meerdere plaatsen in binnen- en 

buitengebied leidt tot een toenemende irritatie bij inwoners van de gemeente Enschede

Draagt op tot:
• op zeer korte termijn en met hoge urgentie een set maatregelen aan de raad voor te leggen ter terugdringing 

van de illegale stort en bijplaatsing in de brede zin van het woord, zowel bij de ondergrondse 
afvalcontainers, als ook in het buiten gebied

• deze set maatregelen, inclusief financiële gevolgen en de verwachte effectiviteit per maatregel, op zeer korte 
termijn, maar in ieder geval ruim voor de programmabegroting, aan te bieden aan de raad

• in deze set ten minste het herinvoeren van een stortquotum als maatregel voor te leggen
• in deze set ten minste ook mee te nemen een voorstel tot het reduceren van de tarieven van het ophalen 

van grof huishoudelijk afval, bijvoorbeeld door middel van instellen van vaste periodieke grofvuil-routes
• Het raadsvoorstel zo op te bouwen dat de raad per maatregel de afweging kan maken om de maatregel in te 

voeren.
•  een evaluatie te doen na 1 jaar, waarbij de effecten op de illegale stort worden vergeleken


