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Onderwerp Datum 
Beantwoording schriftelijke vragen van Onafhankelijke Partij 25 februari 2020 
Diemen  inzake papierinzameling kerken 

Geachte fractie van Onafhankelijke Partij  Diemen, 

Via de griffie hebben wij schriftelijke vragen ontvangen met betrekking tot het stoppen van de 
papierinzameling door de kerk. Hieronder gaan wij in op de vragen. 

"De kerken stoppen met oud papier inzameling want het levert niets meer op. De reden is de 
gemeente geeft geen subsidie meer op oud papier. Een succesvol inzamelpunt bij de kerk 
aan de Hartveldseweg wordt hiermee de beëindigd. Het gaat om 6 tot 7 container 
wisselingen per jaar met een opbrengst van gemiddeld 2,5 ton per keer. 

a) Wanneer heeft de raad besloten geen subsidie meer te verstrekken op dit soort goede 
initiatieven? 

De raad heeft dit niet besloten. Dit is ook niet gecommuniceerd richting de kerken. Er 
wordt nog steeds subsidie uitbetaald. Te weten; een aanvulling op de papierprijs tot 4 
cent per kilo. Dat de gemeente geen subsidie meer geeft op oud papier is dus een 
onjuiste aanname. 

b) Gaat de gemeente  Diemen  nu zelf geld uitgeven aan extra inzamelpunten die met wat 
kartonnen dozen verstopt worden omdat het niet past? 
Wij gaan ervan uit dat de maatregelen in het onlangs vastgestelde afvalplan, waarbij 
laagbouwwoningen een rolcontainer aan huis kunnen krijgen voor oud papier en karton 
en er steeds meer capaciteit voor onder meer voor afvalscheiding bij hoogbouw komt, 
de druk op de ondergrondse voorzieningen gaat afnemen. 

c) Hoeveel kost het de gemeente het afvoeren van 15 tot 17,5 ton oud papier als dit met 
de normale papier containers plaats vindt? 
De inzameling wordt afgerekend per lediging. Papiercontainers worden minimaal 1 
keer per week geleegd en op drukkere locaties zelfs 2 keer per week. Het is nog niet 
noodzakelijk gebleken om de frequentie van lediging te verhogen naar aanleiding van 
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het stoppen met inzamelen. Meer papier inzamelen met dezelfde ledigingsfrequentie is 
gunstiger voor de kosten. 

d) Hoeveel ruimte wordt er bespaard wanneer van de container bij de kerk aan de 
Hartveldseweg blijft staan en hierdoor geen extra inzamelpunten geplaatst hoeven te 
worden? 

Met de huidige capaciteit van de ondergrondse papiervoorzieningen en de geplande 
beschikkingstelling van minicontainers voor oud papier en karton aan huis, verwacht 
het college geen extra inzamelpunten te hoeven plaatsen naar aanleiding van het 
stoppen van de kerk. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van  Diemen, 
de gemeentesecretaris, de burgemeester, 
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J.D. de Kort E. Boog 
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