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Geachte leden van de Raad,
Via de plaatselijke krant, de Noordoostpolder, hebben we kennis kunnen nemen van het
besluit tot het invoeren van een chip in de afval container, dit besluit is met een stern meer
alsnog aangenomen .
Daarbij vraag ik mij af wie er nu wordt belazerd? We hebben al vroeg een folder ontvangen
van het voomernen en het invoeren van de chip in de containers is voor een groot gedeelte
reeds gebeurd.
Daarbij krijg ik sterk de indruk dat dit een nieuw systeem is om de burger meer kosten te
Jaten beta]en om begrotingen rood te krijgen.
Elke verandering die door een gemeente of overheid wordt ingevoerd heeft alleen maar het
gevolg dat de kosten steeds rneer hoger worden.
Daarbij vraag ik mij af of de gemeente zich wel laat orienteren over de steeds maar
wissellende systemen en de vraag of het gescheiden inzamelen nog wel zin heeft, daar
inmiddels veel gemeenten daar van zijn teruggekomen.
Rotterdam, Leiderdorp, Nieuwegein, Leiden, Den Haag en Bunschoten zijn al gestopt met het
inzamelen en Amsterdam stopt daar volgens jaar mee en ook Utrecht stopt daar rnee .
Daarbij komt nog en ander probleem, want indien mensen hun restafval buiten zetten zullen
er ongetwijfeld burger zijn die zu1len kijken welken bakken nog void ende ruimte hebben en
zullen dan daar hun afva] in deponeren, dus het systeem is zo lek als een mandje.
De vraag die naar voren kornt dat het niet ondenkbaar is dat het scheiden van afval de langste
tijd is geweest dus dan blijft alleen de groene bak en de bak voor het restafval.
Indien wordt besloten om ook te stoppen met het inzamelen en word komt het plastic ook in
de restafval, dan zullen de kosten alleen maar toenemen.
Naar mijn mening is dit weer een of ander project uit de hoed van een ambtenaar zonder er
bij na te denken.
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