
  

4x GRATIS   per jaar

□  voor bewoners van een woning in Groningen
□  niet voor verhuurder of beheerder

GROFVUIL:   dat is grof huishoudelijk afval

□  oude meubels
□  tuinafval
□  verbouwingsafval: maximaal halve kuub (0,5 m3) 
□  zonnepanelen: maximaal 6 
□  niet: bouw- en sloopafval (bijvoorbeeld dakleer, isolatiemateriaal,     
      gips, gasbetonblokken)

UW VOERTUIG:   (bak)fiets of gemotoriseerd 
        (categorie B rijbewijs)

  

   

 

□   

kg.

3.500 +

GROFVUIL BRENGEN?

←2.30 m→

Vanaf 2022 gelden de volgende regels:

□

□

□

□

□



  

Sinds kort is de nieuwe Afvalstoffenverordening 2022 van kracht. Met name 
de regels voor het brengen van grof huishoudelijk afval zijn aangescherpt. 
Vanaf 1 juli gaan we daar strenger op toezien.

Met de nieuwe verordening houden we grof huishoudelijk afval vrij van verbouwings-

afval en wordt misbruik door bedrijven teruggedrongen. Optreden tegen misbruik is 

nodig om de afvalstoffenheffing voor bewoners betaalbaar te houden. 

Voor inwoners van de gemeente verandert er dus niet veel. 

De nieuwe regels in het kort:
1. U houdt het recht om vier keer per jaar gratis grof huishoudelijk afval

 te brengen naar één van de gemeentelijke afvalbrengstations. Dat recht 

 is nu nadrukkelijk bedoeld voor de bewoner van het pand waarvoor    

 afvalstoffenheffing is betaald, dus niet voor de verhuurder of beheerder   

 van het pand.

2. Er geldt een maximum van een halve kuub (0,5 m3) verbouwingsafval per   

 keer binnen de gratis beurten. Heeft u meer of komt u vaker, dan worden 

 er kosten in rekening gebracht.

3. Grof huishoudelijk afval wegbrengen mag met een (bak)fiets of met een    

 gemotoriseerd voertuig (categorie B rijbewijs). Een aanhanger met    

 één as en een lengte tot 2.30 m mag ook. U kunt geen grof huishoudelijk    

 afval brengen met bedrijfswagens (met logo), landbouwvoertuigen   

 of vrachtwagens zwaarder dan 3.500 kg. 

Kijk voor alle informatie over afval scheiden, inzamelen en verwerken op 

gemeente.groningen.nl/afval

REGELS VOOR GROF HUISHOUDELIJK 
AFVAL AANGESCHERPT

http://gemeente.groningen.nl/afval

