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Beantwoording aanvullende vragen van Onafhankelijke Partij
Diemen inzake papierinzameling kerken

24 april 2020

Geachte fractie,
Op 13 april ontvingen wij uw aanvullende vragen over de oud papierinzameling in Diemen.
Onderstaand treft u onze beantwoording aan.
Wij willen daarbij nog opmerken dat we in een bijzondere periode verkeren die niet
representatief is voor de inzameling van papier en karton. De meeste mensen zijn thuis. Er
wordt bovengemiddeld opgeruimd en geklust. Daarnaast worden er meer producten dan
gebruikelijk thuisbezorgd, wat resulteert in een groot aanbod van verpakkingsmaterialen en
kartonnen dozen. We hebben het dan over 20 tot 30% meer aanbod van huishoudelijk afval.
Een en ander heeft tot gevolg dat de containers voor papier en karton eerder vol zijn.
Meerlanden en team Wijkbeheer werken met de maximale capaciteit om alle containers te
legen en de openbare ruimte schoon te houden.
Aanvullende vragen
1) Gelet op de slechte toegankelijkheid van de bovengrondse papiercontainers en de
beperkte capaciteit van deze papiercontainers vragen wij ons af wanneer de containers
vervangen worden en indien mogelijk door ondergrondse containers?
Inmiddels hebben we, mede naar aanleiding van uw vraag, ook de laatste blauwe oude
bovengrondse papiercontainers vervangen door nieuwe exemplaren met een brede
inworpopening. Uit efficiencyoverwegingen worden bovengrondse containers vervangen
door ondergrondse containers bij het uitvoeren van groot onderhoud in een wijk, maar niet
eerder dan dat er in de betreffende straat met de werkzaamheden is begonnen.
In Centrum West volgt dit dus de planning van de reconstructie, waarvan de inwoners van de
wijk op de hoogte worden gehouden.
2) Wanneer begint u met de verruiming van inzamelmogelijkheden voor afvalscheiding, met
name van oudpapier, bij de hoogbouw?
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Zoals in het door de raad vastgestelde Afvalplan 2020 is afgesproken, gaan we eerst met
bewoners in gesprek over de afvalinzameling in hun buurt voordat er veranderingen
doorgevoerd worden. Afhankelijk van de uitkomsten kunnen we dan acties ondernemen die
passen bij de buurt. We zijn voortvarend van start gegaan met de eerste buurtbijeenkomsten
maar door de corona-crisis hebben we nu nog geen nieuwe bijeenkomsten kunnen plannen.
Verder blijven we, zoals nu ook het geval is, de ondergrondse containercapaciteit bij
hoogbouw uitbreiden tijdens een reconstructie.
3) Wanneer worden er in de laagbouw rolcontainers voor papier aangeboden en wanneer
start de inzameling van oudpapier d.m.v. deze rolcontainers?
Op dit moment onderzoekt het college wat er op korte termijn mogelijk is om vooruitlopend
op de buurtbijeenkomsten vast een extra rolcontainer voor papier aan huis bij de laagbouw
aan te bieden. Vast staat dat dit meer kosten dan voorzien met zich meebrengt, als dit
vooruitlopend op de andere geplande wijzigingen van het afvalplan wordt uitgevoerd.
Reactie kerkbestuur
Milieuservice Nederland uit Diemen betaalt de kerk voor het ingezamelde papier, maar
rekent wel kosten voor administratie, lediging en huur van de container. De vergoeding voor
papier die Milieuservice betaalt, fluctueert en is afhankelijk van marktontwikkelingen.
Aangezien er destijds veel verschil zat tussen de marktprijs en de vergoeding door
Milieuservice Nederland, hebben zij de vergoeding verhoogd naar 3 cent per kilo. Dit bedrag
zal inmiddels anders zijn.
De gemeente heeft sinds jaren de mogelijkheid om de vergoeding van ingezameld papier
aan te vullen tot 4 cent per kilo. Afhankelijk van de papierprijs, vullen we het bedrag dat de
kerk ontvangt van Milieuservice Nederland voor het ingezamelde papier, aan tot 4 cent per
kilo.
Wij begrijpen dat per saldo de kosten van de inzameling vrijwel gelijk zijn aan de vergoeding
en het dus niet loont om de container aan te houden aangezien de papierprijs steeds verder
onder druk staat. De huidige papiersubsidieregeling voorziet echter niet in het vergoeden van
de kosten van de inzameling bovenop de aanvulling tot 4 cent.
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