
Ruud’s visie 

Grondstoffenplan (afvalplan) overambitieus  

Het Amersfoortse grondstoffenplan, dat GL-wethouder Van Eijk vorige week de raad presenteerde, 

vormt een treffend voorbeeld van veel ambitie zonder realisme. Het college wil door verandering van 

inwonersgedrag (uw gedrag dus) het percentage gescheiden inzameling opschroeven van 53% nu tot 

70% over 6 jaar in 2020. En in 2030 – zo luidt de droom - moet Amersfoort zelfs ‘afvalloos’ zijn. De 

afvalkosten op de begroting moeten 15% omlaag, maar wanneer (en in welke mate) dat terugvloeit 

naar de portemonnee van de burger laat het college in het midden. Centraal in de 

gedragsverandering staat de wens van dit gemeentebestuur het restafval drastisch te verminderen. 

En dat moet dan gerealiseerd worden door ‘een lagere service bij inzameling van het restafval’. 

Volgens het college kan dan de service aan inwoners voor gescheiden afval omhoog.  

Het standpunt van de BPA 

Financieel: In de visie van de BPA behoor je als overheid beter milieugedrag niet alleen te belonen 

met een schouderklopje. Waar mogelijk moet beloning ook uitbetaald worden aan de burgers in 

euro’s. Zeker op het terrein van de afvalinzameling, waar de burger afvalstoffenheffing voor betaalt.  

Vanaf 2005 voert de BPA actie in de raad om de overschotten van de afvalbelasting terug te laten 

vloeien in de portemonnee. Uiteindelijk gebeurde dat, maar slechts zeer ten dele. Kernonderdeel van 

het nieuwe plan is dat de afvalkosten op de begroting 15% omlaag gaan. Dat geld gaat zegt het plan 

‘op termijn terug naar de burger’. Dat voornemen is – met eerdere ervaringen in het achterhoofd -  

veel te vaag. De BPA wil harde afspraken op dat punt. 

Restafval : Veel onzekerheid heerst er ook over de manier waarop de gemeente ‘de service op 

restafval’ wil verlagen. Wordt dat dan straks nog maar 1 x per maand opgehaald? Of wordt de ‘’grote 

restafvalkliko’ afgeschaft?   Gaan de goeden (degenen die hun best doen zoveel mogelijk afval te 

scheiden) onder de ‘slechten’ lijden?  BPA-vragen waar de wethouder geen antwoord op wist, 

behalve dan de clichématige toezegging dat alles ‘goed gemonitord gaat worden’  De bekende 

stadhuisaanpak: eerst de beleidsuitgangspunten vaststellen en dan pas bekijken wat de effecten zijn. 

Elke euro is er één voor de burger. Daarom wil de BPA de in woner die ook daadwerkelijk minder 

restafval produceert (door goed te scheiden en verpakkingsbewust inkopen) belonen in geld. Maar 

eerst zal goed moeten worden uitgezocht wat de effecten van de gemeentelijke 

grondstoffenambities zijn. Ook wil de BPA goed hebben uitgezocht in hoeverre het illegale 

stortgedrag als gevolg van de strengere inzamelnormen zal toenemen. Met nog tal van algemene 

inzamelcontainerplekken bij flats is dat risico hoog.  Dat is het paard achter de afvalwagen spannen. 

Ander afvalgedrag 

Vanaf 2008 ligt het percentage gescheiden afval op 53%. Hoe realistisch is dan de ambitie om de 

komende 6 jaar dit percentage op te krikken naar 70%. Wethouder Van Eijk bleef het antwoord 

daarop schuldig. Zoals veel vragen onbeantwoord bleven door deze wethouder die doorgaans toch in 

de raad beslagen ten ijs komt. Zijn plan verlangt – vind ik namens de BPA - een heel andere aanpak. 

Gedragsverandering moet hoofdzakelijk een kwestie verleiden en aanmoedigen zijn. Niet een zaak 

van wensdromen en overheidsdwingelandij. Neem de ambitie voor een ‘afvalloos’ Amersfoort. 

Kritisch bevraagd erkende de wethouder dat sprake is van een ‘papieren doelstelling’. Waarom  



maakt de wethouder het de inwoners en zichzelf zo moeilijk? Waarom ondersteunt en stimuleert hij 

geen burger- en buurtinitiatieven, die een beter afvalgedrag beogen en doet hij daarmee geen 

ervaring op voor een nieuw te schrijven afval- of grondstoffenplan. Dus nogmaals: geen monitoring 

onder de inwoners achteraf over het nieuwe beleid, maar vooraf zodat we in Amersfoort niet de 

zoveelste tunnel inlopen, waarvan geen weg terug is. 

Ruud Schulten, 18 september 2013 

Benieuwd naar de tekst van het grondstoffenplan: zie https://amersfoort.notudoc.nl/cgi-

bin/showdoc.cgi/env=help/action=view/id=682827/type=pdf/Startnotitie_Grondstoffenplan_2014-

2020_-_van_Afval_naar_Grondstof.pdf  

Reacties? Graag aan info@burgerpartijamersfoort.nl 
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