
 

 

Motie                                                           besluit raad: 

Raadsvergadering d.d. 31 januari 2023                                                              
Agendapunt Motie vreemd aan de agenda 
Onderwerp Gescheiden GFT inzameling hoogbouw/appartementen 

Indiener: fractie(s) Progressief Dinkelland, Dinkellandse VVD, Lokaal Dinkelland, CDA Dinkelland 
 

De raad van de gemeente Dinkelland  

 
In vergadering bijeen op 31 januari 2023 

 
Constaterende 

 

Dat het goed kunnen scheiden van afval bijdraagt aan het behalen van de doelstelling van 50 kilo 
restafval. 

 
Overwegende 

 
Dat inwoners van Dinkelland die in laagbouw wonen over het algemeen de beschikking hebben over 

een 3-tal containers, 1 voor GFT, 1 voor restafval en 1 voor PMD afval. 

 
Dat inwoners van Dinkelland die de beschikking hebben over een GFT container deze kosteloos elke 2 

weken kunnen laten legen. 
 

Dat bewoners van appartementencomplex en andere hoogbouwcomplexen niet altijd die mogelijkheid 

hebben vanwege het ontbreken van een GFT container. 
 

Dat bewoners van een aantal appartementencomplexen en andere hoogbouwcomplexen hun GFT 
afval tezamen met restafval moeten deponeren in ondergrondse afvalcontainers. 

 
Dat ze dan per afval zak met restafval en GFT afval € 1,80 betalen. 

 

Dat dat oneerlijk is ten opzichte van inwoners van Dinkelland die het GFT afval kosteloos kunnen laten 
ophalen. 

 
Dat het eventueel plaatsen van inzamelcontainers van GFT deze ongelijkheid oplost. 

 

Dat deze situatie zich voordoet op meer plekken in Overijssel, zowel in als buiten ROVA werkgebied. 
 

Dat informatie over verschillende scenario’s voorhanden zouden moeten zijn en dan moeten worden 
toegespitst naar Dinkelland. 

 
Spreekt uit 

 

Dat er alles aan gedaan moet worden om het scheiden van afval te bevorderen en daarom het 
plaatsen van GFT containers bij appartementencomplexen en andere hoogbouwcomplexen mee kan 

helpen om de doelstelling van maximaal 50 kilo restafval per 2030 te behalen.  
 

Dat alle inwoners van Dinkelland recht hebben om op een gelijke manier behandeld te worden. 

 
Dat daarom duidelijk moet zijn wat het plaatsen van een GFT inzameloptie kost en oplevert. 

  



 

 

Verzoekt het college 

 
1. Te onderzoeken welke scenario’s er zijn om over te gaan tot het gescheiden inzamelen van 

restafval en GFT afval bij hoogbouwcomplexen.  
2. Te onderzoeken welke scenario’s van toepassing zijn op de situatie in Dinkelland 

3. Een inschatting te maken over de kwaliteit van inzameling bij de onderzochte scenario’s, dit 

op basis van vergelijkbare situaties in andere gemeentes. 
4. De onderzochte scenario’s op korte termijn, doch uiterlijk eind April te presenteren aan de 

gemeenteraad zodat eventuele besluitvorming zou kunnen plaatsvinden voor het zomerreces. 
 

En gaat over tot de orde van de dag 
 

Aldus vastgesteld in de raad van Dinkelland, 31-01-2023 

 
Fractie Progressief Dinkelland   Sebastian Slots 

Dinkellandse VVD Joris Poffers 
Lokaal Dinkelland Patrick Schiphorst 

CDA Dinkelland Ben Blokhuis 


