Elke maand reageren de politieke partijen van Zaanstad op een stelling. Hieronder de reacties
op de stelling in het kader van de raadsdebatten over de Begroting 2022-2025: “Om stank rond
huizen te voorkomen en kilo’s restafval te verminderen, is het goed dat groen afval (GFT) in
de zomer wekelijks opgehaald blijft worden en dat elk huishouden daarvoor een paar euro
extra aan afvalstoffenheffing betaalt”.
GroenLinks: Afval scheiden blijven belonen

Romkje
Mathkor

Afvalscheiding spaart het milieu. Om stank en maden te voorkomen wordt er in de zomermaanden
een extra GFT route gereden. Dat is echter duur. Maar wij zijn niet voor een verhoging van de
afvalstoffenheffing om dat te kunnen betalen. Dat zou geen beloning zijn voor het verbeterde
“afvalgedrag” GroenLinks blijft vasthouden aan de wekelijkse GFT route in de zomer!

D66: In de zomer kan vis en vlees af en toe bij restafval

Flip
Hoedemaeker

Oneens. De extra inzameling kost ongeveer € 160.000 per jaar. We kunnen dat geld beter besteden
en we willen ook niet de lokale heffingen onnodig verhogen. Zaanstad was zo ongeveer de laatste
gemeente in Nederland met een extra GFT-ronde in de zomer. Gooi je vlees- en visafval in de
restafvalcontainer in de zomer, dat scheelt al enorm.

PVV: Service behouden binnen bestaand tarief

Peter
van Haasen

Natuurlijk moet de zomergroente GFT gehandhaafd blijven, maar niet over de rug van iedereen.
Zaankanters zonder tuin of erf hebben geen GFT container. Wij betalen dit jaar allemaal ruim
3 tientjes meer aan afvalstoffenheffing, daar moet de ruimte gevonden worden voor de ﬁnanciering
zomerroute GFT. Door verdichting met hoogbouw wordt het aandeel GFT in de toekomst toch
alleen maar kleiner.

PvdA: Afvalscheiding houdt kosten laag

René
Tuijn

Afvalscheiding is goed voor het milieu en houdt de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk. Het
wekelijks ophalen van groenafval in de zomer voorkomt stank en helpt bij het beter scheiden van
afval. Zaanstad moet het groenafval blijven ophalen waarbij het uitgangspunt is dat hiervoor GEEN
extra heffing wordt betaald.

POV: Zomerroute moet blijven zonder extra heffing

Jaap
Keijser

De GFT zomerroute moet zeker blijven bestaan. De premie afvalstoffenheffing is door B&W de
laatste jaren al aanzienlijk verhoogd en nu wordt er bezuinigd door de zomerroute te schrappen.
De opbrengst van deze bezuiniging wordt gebruikt voor de EXTRA afvalinzameling van Poelenburg/
Peldersveld terwijl de afvalstoffenheffing niet wordt verlaagd. Stem daarom in 2022 Partij voor
Ouderen en Veiligheid voor verlaging van gemeentelijke belastingen.

ROSA: Minder restafval levert geld op voor zomerroute

Mariska
Schuttevaer

Stinkende GFT-containers in de zomermaanden dragen niet bij aan goede afvalscheiding. Goede
afvalscheiding zou moeten zorgen voor een goedkoper tarief. Hoe minder restafval, hoe minder
betaald moet worden. Daarvan kan in de zomermaanden de wekelijkse inzameling van GFT betaald
worden. De gemeente kan de inzameling wel nog verder verbeteren.

ChristenUnie: Scheiden van GFT moet we niet ‘afwennen’

Christa
Neefjes-IJfs

De ChristenUnie ziet graag dat het GFT in de zomer wekelijks wordt opgehaald omdat we de
goede beweging rond het scheiden van afval willen behouden. Als we in de zomertijd toch weer
onze etensresten bij het restafval doen, wennen we het scheiden weer af. Afvalinzameling is een
basistaak van de gemeente dus geef hier voorrang aan binnen het huidige tarief.

VVD: Zo makkelijk mogelijk maken GFT te scheiden

Rina
Schenk

Het is belangrijk onze inwoners zoveel mogelijk te faciliteren om afval te scheiden. Het wekelijks
ophalen van GFT zorgt ervoor dat onze inwoners zich niet genoodzaakt voelen om etensresten die
vooral voor stankoverlast kunnen zorgen in het restafval weg te gooien. Voor de ﬁnanciering willen
we kijken of dat zonder extra verhoging van de afvalstoffenheffing kan. Verhogen is onze laatste
optie.

De Socialisten: Verhoog liever OZB van grote bedrijven

Roland
van Braam

Huishoudens hebben al te maken met hoog oplopende energie/gas rekeningen, boodschappen
en kleding. De hoogste inﬂatie sinds 2002! Daarom zijn de Socialisten tegen verhoging
afvalstoffenheffing voor huishoudens. Je kan namelijk ook de OZB verhogen voor grote bedrijven.
Zo worden huishoudens, corporaties en huurders van bedrijfspanden met deze belastingverhoging
bespaard.

CDA: Stank, mieren en maden voorkomen
Eens. Beslissingen van de gemeente moeten logisch en uitlegbaar zijn. Tweewekelijks legen van de
groene bak in de zomerperiode leidt tot stank, mieren en maden. Daar wordt niemand blij van.
Los van de logica, kost het wekelijks blijven legen 1 cent per groene bak per dag.
Marc
Wit

Partij voor de Dieren: Meer plantaardig eten voorkomt meeste stank

Stelle
Pieterson

Een extra gft-ronde veroorzaakt CO2 -uitstoot en hogere kosten. De snelle stankoverlast ontstaat
door resten van vlees en zuivel. Het zou dus beter zijn als de gemeente eens stopt met haar verzet
tegen het normaliseren van een plantaardig(-er) dieet. Dan pak je ook meteen de klimaatcrisis, de
biodiversiteitscrisis én de stikstofcrisis aan!

Lokaal Zaans: Zomerroute is service voor stevige heffing

Marianne
de Boer

Lokaal Zaans is mede indiener van een voorstel samen met POV, DZ en CDA om idd wekelijks groen
afval op te halen! Zonder extra kosten voor de inwoners. De inwoners betalen al een ﬂink bedrag
en mogen daar ook service voor verwachten. Vieze stinkende groene bakken is een gruwel en
stimuleert niet om goed afval te scheiden.

Democratisch Zaanstad: Gemeente betaalt HVC al genoeg

Jos
Kerkhoven

Prima om de GFT kliko’s wekelijks te blijven ophalen. Bij warm weer gaan etensresten immers snel
stinken. DZ is tegen een verhoging voor huishoudens. HVC heeft vorig jaar € 5,1 miljoen euro meer
winst gemaakt dan in 2019, en de afvalstoffenheffing is dit jaar voor huishoudens al met 11,67
procent verhoogd tot € 337,00. De HVC kan deze extra kosten prima opvangen.
www.democratischzaanstad.nl

