
   
Voorzitter, 
 
Een duurzame samenleving en duurzaamheid moet komen van individuele inwoners in onze 
gemeente. Samen maken wij een duurzame samenleving. Er spelen allerlei belangen, o.a. van de 
gemeente, vrijwilligersorganisaties en van onze inwoners. Voor VVD Ede staan onze inwoners 
voorop. Als fractie zijn wij erg gecharmeerd van lokale burgerinitiatieven. Het papier inzamelen 
volgens de huidige methode is duurzaam, geeft veel voldoening voor de inwoners en levert 
daarnaast geld op voor de vrijwilligersorganisaties. Voor VVD Ede is dit systeem prima werkbaar.  
 
Het college wil het echter anders. 
 
Tijden veranderen. Papier heeft nu een veel hogere opbrengst. Los papier en karton levert  
gemiddeld € 70-80 per ton op. Vuilniswagens raken steeds meer gemechaniseerd. De zijladers 
hebben hun intrede gedaan en inmiddels geldt een ander verdienmodel voor de gemeente om 
papier in te zamelen. 
 
De hamvraag die wij ons als raad moeten stellen is wat vinden wij belangrijker? Intrinsieke motivatie 
van onze inwoners of efficiency binnen een gemeentelijk apparaat? Laten wij ons drijven door alleen 
geld of willen wij onze inwoners blijvend stimuleren?  
 
VVD Ede is niet tegen veranderingen, maar er wordt wel een prachtig lokaal initiatief vermoord. Onze 
inwoners zijn gebaat bij een lage afvalstoffenheffing. Dit wordt bereikt door afval te scheiden, die 
een opbrengst kennen, en te verrekenen met kosten van het verwerken van restafval. Iedere 
inwoner profiteert hiervan, maar  brengt de voorgestelde wijziging nu een klein of groot voordeel. 
Hoe onoverkomelijk is dit voor onze inwoners? 
 
In mei van dit jaar hebben wij als raad gesproken in de oordeelvormende vergadering over het 
voorstel “oud papiersubsidie en inzameling”. Het oorspronkelijke voorstel was vrij rigoureus en 
betekende een forse financiële aderlating voor een aantal vrijwilligersorganisaties. Het aangepaste  
raadsvoorstel is nu minder straf. 
  
Voorzitter: kan en wil het college nog een keer omdenken? Kan zij een voorstel uitwerken, uitgaande 
van maximale burgerparticipatie, voor het gescheiden inzamelen van papier en karton?  Voor onze 
betrokken inwoners snijdt het mes dan aan twee kanten: 

1. Zij leveren een bijdrage aan afvalscheiding aan de bron; 
2. Vrijwilligersorganisaties  wordt continuïteit in hun bestaan geboden. 

Deze uitgangspunten passen prima in het convenant van de ondersteunende coalitiepartijen. Wij zijn 
benieuwd wat de andere fracties en het college van het voorstel van VVD Ede vinden. 

Voorzitter: dank u wel. 

VVD Ede, Stef van der Klok 


