
Dinsdag 7 dec. ’21 hebben we 
namens 2.092 ondertekenaars 
een petitie aangeboden. Hierbij 
waren meerdere organisaties en 
een aantal petitie onderteke-
naars aanwezig. Hoe is dat 
gegaan? 

Overhandiging gekaapt 
Drechtje vindt dat de burge-
meester en wethouder de over-
handiging hebben gekaapt om 
hun eigen grieven tegen de kri-
tische noten van Drechtje ken-
baar te maken.  
Hierbij werden door hen termen 
gebruikt als nep nieuws, laster 
en persoonlijke aanvallen. De 
grens van het strafrecht werd 
hierbij overschreden (artikel 
262).  
Wij vinden dit een zeer onpro-
fessionele reactie van bestuur-
ders. Want de 2.092 onderteke-
naars van de petitie kregen 
daardoor nog steeds niet de 
welverdiende aandacht. Dat is 
de grondwet (artikel 5) met de 
voeten treden. 

Met voorbedachten rade? 
We moeten toegeven dat de 
burgemeester en wethouder 
goed waren voorbereid.  
Ze hebben het spel perfect 
gespeeld door zich direct in de 
slachtoffer rol te wentelen en 
daarmee elke discussie com-
pleet plat te slaan.  

Positief kritisch i.r.t. beroering 
Wij begrijpen dat door de posi-
tief kritische edities van de diftar 
Drechtjes de nodige beroering is  
ontstaan. Het was geenszins 
onze bedoeling om mensen te 
kwetsen of te verontrusten. Het 
enige doel was gehoord te 
worden en aandacht te krijgen 
voor de belangrijkste spelers in 
het diftar proces:  

Inwoners van Ouder-Amstel 
 
Inwoners nog steeds niet serieus 
genomen 
Wat Drechtje steekt is dat door 
burgemeester en wethouder de 
indruk gewekt wordt alsof alle 

petitie ondertekenaars, mensen 
zijn die nep nieuws, laster en 
kwaadsprekerij bezigen. Een 
publiekelijk excuus van beide 
bestuurders zou hen sieren. 

Eigenbelang wethouder? 
Op digitale media Facebook en 
LinkedIn plaatste de wethouder 
een brein-in-kijkje, dat wij op de 
volgende bladzijde hebben 
overgenomen. Dat  een ver-
antwoordelijk wethouder twijfelt 
of hij de petitie wel mede in 
ontvangst zou nemen, verbaast 
ons. Wij zijn blij dat de wethoud-
er er toch voor heeft gekozen 
aanwezig te zijn. Jammer dat 
de 2.092 petitie ondertekenaars 
nog steeds in de kou blijven 
staan.  

Nepnieuws, laster en persoon-
lijke aanvallen? 
Nepnieuws, laster en persoon-
lijke aanvallen is een methode 
om onwelgevallig nieuws en 
gedachten van tegenstanders, 
te ontkrachten. Daarmee wordt 
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elk gesprek de mond gesnoerd. 
Dat is niet bevorderlijk voor de 
democratie.  

Wat hebben we bereikt? 
De sfeer was moeilijk maar we 
zijn desondanks constructief uit 
elkaar gegaan. De burge-
meester heeft ons aan het eind 
van de petitieoverhandiging 
toegezegd dat we begin 2022 
betrokken worden bij het een 
succes maken van de imple-
mentatie.  

Dat doen wij graag. Wij zijn 
transparant en delen nu al 
graag onze gedachten met 
onze vele lezers. Suggesties/tips/
aanvullingen op onze aan-
bevelingen zijn meer dan van 
harte welkom bij de redactie 
van Drechtje. 

Onze aanbevelingen 

• Allereerst willen wij een kritis-
che en onafhankelijke eval-
uatie van voor- en nadelen 
van diftar met conclusies en 
aanbevelingen over de im-

plementatie van het pas-
jessysteem, voor 31 maart 
2022 opgeleverd. Bij de for-
mulering van de opdracht 
worden wij graag inhoudelijk 
betrokken; 

• Ten tweede een structurele 
evaluatie van de afvalre-
ductievoortgang per soorten 
afval in kilo's (gft, pmd, rest, 
glas en papier/karton) per 
half jaar, zowel in als buiten  
afvalcontainers, te starten 
per 1 januari 2022. Deze 
rapportage uiterlijk op te 
leveren per 1 september 
2022, 1 maart 2023 enz. Af-
valstofheffing wordt uitein-
delijk bepaald door het aan-
tal verwerkte kilo's en niet in 
Euro's of per zak. 

• Als derde de inwoners, als 
hoofdrolspelers in het af-
valscheidingsproces, te be-
trekken en enthousiast te 
maken voor een duurzame 
aanpak van afvalscheiding. 
Initiatieven van bewoners en  
kinderen (onze toekomst) 

moeten beloond worden, 
zoals in sommige gemeen-
ten al gebeurt. 

• Als vierde, in de afvalkrant nr 
1 staan onduidelijkheden, 
die door het college ver-
helderd moeten worden. 
Zoals de grafiek voor meer-
persoonshuishoudens. In 
deze grafiek is in 2025 een 
lichte daling te zien. Hierbij 
moeten de klepopeningen 
opgeteld worden. Ook moet 
rekening gehouden worden 
met een ons inziens (on)mo-
gelijke drastische afvalre-
ductie van 240 kilo naar 100 
kilo in 2025. Daarnaast verdi-
ent de GFT-reductie ook 
aandacht. Op dit moment 
maakt GFT 42,1% uit van de 
240 kilo.    

En toch vindt Drechtje dat diftar 
achter de klep moet, desnoods 
in Diemen.

Volgende Drechtje is op 18/19 dec. '21.  

Drechtje spreekt verder:       

Links een schermprint van 
Facebook van een openbaar 
door de wethouder om ca. 
16:00 uur geplaatst bericht op 
7 december 2021. 

Helaas is de foto van de door 
de wethouder voorbereide 
tekst niet goed leesbaar en 
daarom hier niet als scherm 
afbeelding opgenomen. 

Zie hiertoe: https://www.face-
book.com/axelvangroen-
links/posts/2015211978658057 
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