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Voorzitter, 
 
Nederland behoort tot de braafste afvalscheiders in Europa. Met een groen hart gebruiken zij naast 
hun groene vuilnisbak ook de glasbak, de GFT bak, de papierbak en de ‘plastic heroes’ vuilniszakken. 
Dat is bewonderenswaardig en absoluut goed bedoeld. Maar ook een beetje achterhaald, want 
effectief afval scheiden kan veel gemakkelijker en goedkoper. 
 
Op papier en karton na zouden we al ons afval even efficiënt in 1 container of vuilnisbak kunnen 
gooien. Dat zou veel eenvoudiger en efficiënter zijn omdat het in 1x keer kan worden ingezameld en 
getransporteerd. Daarna zou het afval op een centrale plek door hypermoderne machines kunnen 
worden gesorteerd op recyclebare delen. 
 
Als dat allemaal mogelijk is? Waarom zou je als brave burger dan nog zoveel moeite blijven doen? 
 
Voorzitter, wat ik zojuist voorlas stond op 18 juli in een artikel in de Volkskrant. Dit artikel gaat over 
een Gronings bedrijf dat wereldwijd opereert en gespecialiseerd is in nascheiding. De focus van het 
voorstel van de wethouder ligt echter op het scheiden van afval bij de bron.  
 
In de toegestuurde notitie noemt het college wel kort ‘dat de techniek van nascheiding niet stil 
staat’. Verder wordt er in de notitie niet ingegaan op alternatieve mogelijkheden van afvalscheiding. 
Volgens de VVD Ede wordt hier een kans gemist om zowel duurzaam als innovatief het verschil te 
maken. Als we als gemeente Ede willen behoren tot de duurzaamste gemeentes van Nederland, 
hoort daar volgens de VVD Ede een vooroplopende houding bij. Je moet wel het verschil willen en 
durven maken. De gemeente Amsterdam heeft drie weken geleden wél gekozen om in te zetten op 
nascheiding.  
 
Voorzitter, kan de wethouder aangeven in hoeverre alternatieve manieren van afvalscheiding, 
waaronder nascheiding, zijn onderzocht?  
 
Er is een pilot in het buitengebied gedaan naar het afvalscheiding volgens de voorgestelde manier: 4 
kliko’s en een ophaalfrequentie van eens per 3 weken ipv 1x per 2 weken (uitgezonderd GFT).  
 
Uitgangspunt van het nieuwe inzamelingsbeleid is een hogere service voor de inwoners. De VVD 
Ede is benieuwd hoe een lagere ophaalfrequentie bijdraagt aan een hogere service. Kan de 
wethouder dit aangeven? 
 
Betalen per keer dat de kliko (voor restafval) geleegd wordt.  
De VVD Ede kan het zich voorstellen dat hierdoor het risico op het dumpen van afval vergroot. Of je 
gooit je restafval bij een openbare prullenbak van de gemeente weg. Scheelt weer geld. 
 
En vier kliko’s voor de deur. Het is nogal wat. Je moet er maar de ruimte voor hebben. Als de buurt 
het wilt kan er wel een ondergrondse container komen, maar ik zie de ouderen die langer thuis moet 
blijven wonen al heen en weer lopen. En voor de ondergrondse container betaal je per keer dat je 
een vuilniszak weggooit. Leuk voor mijn oma die elke keer een klein vuilniszakje weggooit. Een klein 
zakje omdat ze een grote zware zak niet kan dragen. Voor haar wordt het een duur grapje. 
 

  



   
Voorzitter, de VVD Ede is daarom benieuw hoe de wethouder de negatieve effecten van dit beleid 
inschat? 
 
Samenvattend: 
De VVD Ede vindt afvalscheiding belangrijk, helemaal in het kader van de duurzame gemeente die we 
willen zijn, maar we vinden het jammer dat de wethouder de kans laat liggen om op dit vlak naar 
innovatieve en efficiëntere manieren van afscheiding te kijken. En door nascheiding voorkom je ook 
een hoop gedoe voor de inwoners.  


