
 Van  :        Inwoner     Zwolle 
 Aan:  Leden     Gemeenteraad     Zwolle 
 Betreft  :     Mijn     teleurstelling     over     het     besluit  Tarief  op     Restafval 

 Zwolle,     24     november     2022 

 Geachte     Gemeenteraadsleden, 

 Het     is     zeer     teleurstellend     om     te     lezen     over     het     besluit     Tarief     op     Restafval. 
 U     vraagt     mij     om     een     tarief     te     gaan     betalen     per     keer     dat     ik     de     ondergrondse     afvalcontainer 
 open     en     weer     sluit     voor     het     storten     van     mijn     restafval. 
 U     beoogt     dat     hiermee     voor     mij     een     ‘prijsprikkel’     ontstaat     om     minder     restafval     aan     te     bieden. 

 Ik     betaal     graag     voor     de     kosten     die     er     zijn     voor     het     centraal     verwerken     van     mijn     afval. 
 Het     probleem     is     dat     er     in     het     besluit     geen     relatie     is     tussen     de     werkelijke     kosten     die     de     ROVA 
 voor     mij     maakt     en     de     berekening     van     kosten     aan     mij. 
 Wanneer     ik     de     containerklep     vijf     keer     open     en     weer     sluit     ipv     één     keer,     kost     dat     de     ROVA 
 helemaal     niets     extra.     De     variabele     kosten     van     de     ROVA     ontstaan     op     basis     van     de 
 hoevéélheid     afval     die     ik     aanbied.     Maar     het     gewicht     of     volume     van     mijn     afval     is     niet     de     basis 
 waarop     ik     wordt     afgerekend.     Dit     maakt     het     een     onredelijke     besluit. 

 Het     besluit     heeft     consequenties     die     ik     als     een     inbreuk     op     de     kwaliteit     van     mijn     persoonlijke 
 leven     beschouw. 
 Ik     voel     mij     ten     onrechte     gewantrouwd     in     mijn     verantwoordelijkheidsbesef     voor     het     scheiden 
 en     beperken     van     mijn     afval.     Met     het     besluit     stimuleert     u     niet     tot     meer     verantwoordelijkheids- 
 besef     voor     het     eigen     afval,     maar     speelt     u     uzelf     als     gemeentelijk     bestuur,     en     mij     als     inwoner 
 tegen     elkaar     uit.     Ik     zorg     ervoor     dat     het     maar     kleine     beetjes     restafval     zijn     waarvoor     ik     de 
 containerklep     open.     Wat     ik     terugkrijg     is     dat     ik     daarvoor     onevenredig     veel     moet     gaan     betalen. 
 Een     alternatief     wordt     dat     ik     gedurende     zo’n     drie     tot     vier     weken     mijn     restafval     thuis     moet     gaan 
 opsparen,     totdat     ik     een     beter     gevulde     lading     voor     de     containerklep     heb.     Met     als     gevolg     voor 
 mij     thuis:     stankoverlast     en     het     risico     op     ongedierte. 
 Is     dat     wat     u     wilt? 

 Het     besluit     nodigt     uit     tot     het     omzeilen     van     de     afvalcontainer     middels     slechte     alternatieven. 
 Restafval     door     de     wc     spoelen     of     dumpen     op     plaatsen     waar     het     niet     thuishoort. 
 Daarop     moeten     acteren     als     handhaver     gaat     gemeenschapsgeld     kosten     en     zal     ook     de 
 ‘kostenbesparing’     als     beoogd     doel     van     uw     besluit,     ondermijnen. 

 Ik     hoop     nog     te     zullen     gaan     horen     dat     het     besluit     wordt     teruggedraaid. 

 Met     vriendelijke     groet, 
 




