
Politieke Dialoog Grondstoffenbeleid, 10 juni 2020 
 

Voorzitter, 

 

In mijn korte loopbaan als raadslid is dit minstens de 10de keer dat we spreken over 

afval en grondstoffen. Steeds komen we kleine stapjes vooruit, maar een doorbraak is 

er nog niet geweest.  

 

Systeemverandering is noodzakelijk 

De presentatie van vorige week heeft voor onze fractie nogmaals aangetoond dat een 

systeemverandering wel noodzakelijk is: 

1. Ten eerste belasten we het milieu nu meer dan noodzakelijk en verbruiken we de 

grondstoffen die onze kinderen en kleinkinderen nodig zullen hebben. 

Leeuwarden gaat de landelijke scheidingsdoelstellingen voor 2020 ruimschoots 

niet halen (we zitten nu op 171 kg restafval per inw. Per jr. ipv 100 kg) 

2. Ten tweede zal de afvalstoffenheffing zonder ingrijpen de komende jaren oplopen  

 

De fractie van PAL GroenLinks heeft bij de bespreking van de grondstoffenvisie vorig 

jaar aangegeven open te staan voor meerdere oplossingen om die systeemsprong te 

maken.  

 

Preventie 

Allereerst willen we inzetten op preventie via een steviger verpakkingsconvenant. 

Producenten zouden nog meer een finciëlen prikkel moeten voelen bij het overbodig 

verpakken van onze producten. Ten tweede zien wij de ja-ja-sticker als een mooie 

methode om afval te voorkomen. Bij de invoering uiteraard wel rekening houden met 

de uitspraken van de rechter over huis-aan-huisbladen.  

 

Drie knoppen 

het belang van onze inwoners denken wij dat we alledrie knoppen nodig hebben: 

goede communicatie, goede service én financiële prikkels.  

 

• Hoe dan ook, is bij elke verandering goede communicatie nodig. Uitleggen 

waarom je iets doet, hoe je doet en wanneer. Via meerdere kanalen, want niet 

iedereen gebruikt Facebook ;-) 

• Qua service zouden wij graag zien dat er wijkgericht wordt gekeken wat nodig is 

en wat effectief is. In wijken en dorpen met grote tuinen kan die focus heel anders 

zijn dan in wijken met veel hoogbouw. Voor die wijken zijn voldoende 



scheidingsmogelijkheden belangrijk. Bijvoorbeeld door het GFT-afval aan huis op 

te halen (vgl. Nijmegen en Deventer) 

 

Goed scheiden loont 

Het voorstel “Goed Scheiden Loont” lijkt ons de effectieve en eerlijke methode, zeker 

als er voldoende aandacht is voor doelgroepen die moeilijk kunnen sturen op 

hoeveelheid afval. Daarbij vragen wij specifiek om aandacht voor het volgende: 

1. Voor de minima zouden wij graag ruime kwijtscheldingsmogelijkheden 

aanhouden. Zoals vorige week besproken, kan dit worden gecombineerd met 

een scheidingsprikkel wanneer je het gemiddelde tarief zou kwijtschelden. 

Daarmee zou je als minimahuishouden geld over kunnen houden aan het 

scheiden van grondstoffen; 

2. Aandacht voor zwerfafval en openbare afvalbakken (vgl. aanpassingen 

Deventer). 

 

We denken inderdaad dat dit zal gaan zoals vorige week weergegeven: in het begin 

zal er weerstand en onwennigheid zijn, maar naar verloop van tijd zullen mensen er 

aan wennen en kan er bij een positieve inzet zelfs een zekere trots ontstaat op een 

goed scheidingsresultaat. Dit is precies de beweging die we als PAL GroenLinks willen 

maken. Dat vraagt in alle stadia van de verandering om goed communiceren en het 

betrekken van inwoners. 

 

Dat het kan hebben andere gemeenten voldoende aangetoond. We zijn dit keer eens 

niet koploper, maar kunnen de kunst afkijken van andere gemeenten. We willen de 

wethouder vragen om dit ook vooral te doen. Wellicht kunnen we als raad van 

Leeuwarden nog een keer een kijkje nemen bij een vergelijkbare gemeente die ons is 

voor gegaan. Dat verzoek willen we bij deze bij de griffie neerleggen. 

 

Tijdpad 

Dit zijn de wensen en bedenkingen die onze fractie het college wil meegeven.  

Wij zouden graag een reactie horen op de beoogde op de ja-ja-sticker en zien voor 

het overige graag het uitvoeringsplan terug. Want het wordt hoogtijd dat we de 

mammoettanker van koers verleggen en stappen maken op weg naar een 

kringloopsamenleving zonder afval. 

 


