
Geachte heer Boer, geachte gemeente raadsleden en fractieleden,

Ter aanvulling van uw file inzake afvalbeleid Leusden: Zie de recente publicaties van 
hoogleraren Gradus en Dijkgraaf in de verwijzing van de mail van de heer Gradus 
hieronder.

Inmiddels heb ik ook een groot aantal fractievoorzitters en de fractieleden van de 
tweede kamer aangeschreven. Van velen van hen heb ik inmiddels een antwoord. 
Een antwoord waarin men mij toezegt het ridicule afvalbeleid van diverse gemeenten 
in NL, nader te willen bestuderen. Een enkele fractie geeft direct aan dit in de tweede 
kamer aan te willen kaarten. Wellicht ten overvloede wijs ik u ook op de recente 
publicatie in de Telegraaf deze week.

Dit (Leusden en enkele andere gemeenten) afvalsysteem gaat geen stand houden! 
Hou er direct mee op, ga weer aan uw burgers denken en voor hen zorgen. Dat is uw 
primaire opdracht als lokaal bestuur. U bepaalt niet het afvalbeleid in NL. U dient er 
voor te zorgen dat uw burgers zo ‘consument-vriendelijk’ worden bejegend.

Ik verzoek de gemeente Leusden, nogmaals, zo spoedig mogelijk een einde te 
maken aan het “burgertjes pesten” en zet toch het waanidee uit uw hoofd dat burgers 
wel braaf zullen volgen in uw uitgezette “afvalbeleid”. Vooral nu steeds meer duidelijk 
wordt dat het door u gekozen systeem ook niet milieu vriendelijk is. Durf uit uw 
comfort-zone te stappen, durf u werkelijk te verdiepen in de problematiek en durf 
genomen besluiten opnieuw ter discussie te stellen. Toon lef, maak het een 
verkiezingspunt. 

Geef ook duidelijk aan wat de “afvalbeheersbijdrag” inhoud die iedere burger op ELK 
gekocht product betaald, dus ieder zakje, potje, blikje etc. Maak het voor burgers 
aantrekkelijk om in uw gemeente te wonen en te leven, ook de oudere, minder 
mobiele burger. Doe iets voor ze, vecht voor ze, daarvoor bent u aangesteld en 
daarvoor wordt u door de burgers betaald.

Met vriendelijke groet,
Wim van den Berg

Begin doorgestuurd bericht:

Van: "Gradus, R.H.J.M." <r.h.j.m.gradus@vu.nl>
Datum: 28 september 2017 om 08:43:55 CEST
Aan: Wim Berg <wimvdberg@icloud.com>
Onderwerp: Antw.:AfvalbeleidNL

Beste heer van den Berg, zowel op Binnenlands Bestuur (zie 
http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/opinie/ingezonden/omgekeerd-
inzamelen-amper-effectief.9558440.lynkx) als op de economensite Me Judice 
www.mejudice.nl staan mijn (laatste) artikelen, waar je hopelijk je voordeel mee kunt 
doen. Als iets niet duidelijk is, hoor ik het wel. Overigens lukt het mij niet (ook omdat 
ik dit in deeltijd doe) om een oordeel te vellen over een afzonderlijke gemeente. Met 
vriendelijke groet, Raymond Gradus 
________________________________________
Van: Wim Berg [wimvdberg@icloud.com]
Verzonden: vrijdag 22 september 2017 20:22
Aan: Gradus, R.H.J.M.
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Onderwerp: Afvalbeleid NL

Hooggeleerde heer Gradus,

Met veel belangstelling volg ik sinds enkele maanden uw publicaties inzake het 
meest milieuvriendelijke en economisch verantwoorde afvalbeleid.

Ter toelichting; ik ben sinds nu bijna 1 jaar via mail in discussie met de gemeente 
Leusden inzake het door hen voorgenomen en inmiddels al (deels) ingevoerde 
nieuwe beleid inzake afval inzameling en verwerking. Hetgeen ik als een absolute 
misslag beschouw (Overigens heb ik ook gevraagd om een persoonlijk gesprek met 
de verantwoordelijk wethouder die daar helaas niet op is ingegaan). Dit mede gezien 
het feit dat u reeds begin 2016 en mogelijk al daarvoor, diverse onderbouwingen 
heeft gegeven inzake het milieu- en economisch verantwoord verwerken van afval en 
de gemeente Leusden pas in het najaar van 2016 een definitief besluit heeft 
genomen.

Mijn bezwaar is dat we als burgers, door onsamenhangend beleid van de nationale 
en de provinciale overheden, door gemeenten onze primaire service worden 
ontnomen. Dan vooral denkend aan de minder mobiele burgers, die hun grijze afval 
niet naar de stortplekken kunnen brengen. Ik zie dit als middeleeuwse 
omstandigheden. De gemeente verwijst naar vrijwilligersinstanties, ik vind dat eerlijk 
gezegd beschamend anno 2017. Zeker nu na de recente publicatie van het CPB 
blijkt dat de door ons als burgers, braaf gescheiden afval, gewoon weer samen in de 
verbrandingscentra beland. Hoe erg kan het zijn? Ik noem het “burgertje pesten”.

Maar dan is er nog een belangrijk punt naar mijn mening. Wij als burgers van dit land 
betalen een “verwijderingsbijdrage” op alle producten die we kopen. Dus voor ieder 
doosje, zakje, flesje, blikje wordt een bijdrage betaald. Voorheen heette dat 
verpakkingsbelasting, maar “belasting” is een negatief woord dus nu heet het anders. 
Daarmede zou toch de afvalbijdrage aan de lokale overheden die we vervolgens als 
burger betalen direct moeten worden afgeschaft?

Ik kom er met de gemeente duidelijk niet uit, de verantwoordelijke wethouder gaat 
ook niet in op mijn uitnodiging voor een persoonlijk gesprek. Ik heb derhalve mijn 
argumenten geëscaleerd en de diverse politieke partijen geïnformeerd omtrent mijn 
ongerustheid.

Ik zou een reactie van uw zijde zeer waarderen.

Met hoogachting en vriendelijke groet,

Wim van den Berg
Leusden
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