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Op dit moment is er een discussie in de gemeenteraad of het OAT moet stoppen of moet 

blijven. Hiervoor is een onderzoek gedaan naar de kosten. Daaruit blijkt dat stoppen met 
het OAT tussen de € 200.000 en € 300.000 per jaar goedkoper is. 
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Wordle antwoordcategorie anders (zie bijlage 1 voor alle antwoorden) 

 

 

Als het OAT stopt, moet het afval op andere wijze worden opgehaald en gaan er meer 
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Als het OAT stopt zal er meer werkgelegenheid komen, omdat er meer mensen nodig zijn 

om de vuilnisbakken te legen. 
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Als de totale kosten van het OAT in de afvalstoffenheffing worden opgenomen, zal de 

afvalstoffenheffing stijgen met ongeveer € 13. Op dit ogenblik is het tarief € 306,39
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Bijlage 1: Op dit moment is er een discussie in de gemeenteraad of het OAT moet 

stoppen of moet blijven. Hiervoor is een onderzoek gedaan naar de kosten. Daaruit blijkt 

dat stoppen met het OAT tussen de € 200.000 en € 300.000 per jaar goedkoper is, 
antwoord: anders. 

No.   Answer 

1   

wat kost het systeem als iedereen erop aangesloten is(inclusief andere baangarantie voor werknemers ), 
wat kost het als alles weer bij het oude komt (inclusief personeel en wagenpark) 

2   

hoe wordt de milieuwinst afgewogen tegen de kosten? vrachtwagens zijn niet schoon! wordt ook uitbreiding 
van het systeem en daardoor relatief lagere kosten overwogen of is deze investering ook te groot? 

3   

Alles wat duurder is moet natuurlijk stoppen. MAAR hadden jullie niet eerder deze berekening kunnen 
maken alvorens € 2 mln uit te geven. Sorry hoor, maar eerst is de aanschaf duurder dan berekend en 
daarna is het gebruik ook nog stukken duurder. Wie zit daar in godsnaam in de rekenkamer? 

4   

Als stoppen tussen de 2 en 3 ton goedkoper is hebben we het waarschijnlijk alleen over de exploitatie. Ik 
neem aan dat bij buitengebruikstelling de restwaarde van de installatie nog gewoon moet worden 
afgeschreven. Of zijn deze kosten destijds al in één keer genomen? Lijkt me relevante informatie om een 
oordeel te kunnen vellen. 

5   

2 tot 3 ton goedkoper .... is dat inclusief de aanschaaf kosten? of alleen de besparingen qua onderhoud 
enzo? Jullie zijn erg goed ( vooral de pvda) in selectief feiten gebruik. Het zou erg fijn zijn als de hele 
verhaal op tafel ligt. En wat zijn de kosten verbonden me en nieuwe systeem? enzo enzo en enzo 

6   

Als OAt moet blijven waar haalt de gemeente dan haar tekort. Als OAT moet stoppen, wat gebeurt er dan 
met het afval van de bewoners die afhankelijk zijn van het OAT Ja of nee vind ik te eenvoudig. Er spelen nu 
meerdere belangen. Als er geen behoorlijk alternatief aan de bewoners wordt geleverd indien OAT stopt dan 
ben ik bang dat het ten koste gaat van een 'schone' stad en er verloedering op de loer ligt. 

7   ik ben voor stoppen, maar wat gaat het inzamelen op die plekken dan kosten. Is dit in verhouding? 

8   

Wij hebben een groot leger van werkelozen deze kunnen prima het huisvuil ophalen. Dit is een zeer te 
waarderen baan tijdens het zoeken naar een nieuwe betrekking. Het tijdelijk werken in een dienstbare 
bedtrekking is iets dat men graag doet als tegenprestatie voor de uitkering die men van de gemeenschap 
krijgt. 

9   

Zou eerst willen weten, wat het resultaat is, als dit betekend dat er minder zwerfvuil is en overvolle 
prullebaken in het centrum zou je ermee door kunnen gaan en wat zijn de extra kosten gemiddeld voor een 
bewoner hiervoor zo zijn er nog wel Een paar vragen voor ik daar antwoord op kan geven 

10   

Het systeem kan duurder zijn, maar andere voordelen opleveren. Geen verzamelplekken voor afval lijkt mij 
zo'n voordeel. 

11   

wederom een geldverslindende investering van de gemeente Almere, mijn mening is dat er alles aan 
gedaan moet worden om het systeem goedkoper te maken, waar bestaan überhaupt die kosten eigenlijk 
uit? Gewoon goedkoper maken en anders per direct bezuinigen op andere idiote ideeën zoals de Floriade. 

12   

het idee is verkeerd. het werkt niet, winkelend publiek weet niet wat wel en wat niet in de bakken mag. 
Daardoor veel te gevoelig systeem. STOPPEN! 

13   

Ik kan pas aangeven of ik voor of tegen stoppen ben als ik weet wat de alternatieven zijn en de daarbij 
komende kosten. Deze informatie is te summier. 

14   

Ik vind dat de bedrijven en eventueel andere bevoordeelde gebruikers (met toestemming van deze 
gebruikers) de extra kosten moeten betalen, anders stoppen met OAT. 

15   

Wordt er ook gekeken wat het kost om bestrating etc. schoon te houden als er vrachtwagens door de stad 
moeten rijden. Welk tijdstip wordt het vuil opgehaald, kan dit en is dit praktisch. Dit systeem is gemaakt 
om geen overlast te bezorgen aan bewoners en winkelend publiek. Ik ben het wel eens dat we zo efficiënt 
mogelijk met ons geld om moeten gaan. 

16   

Zal er van af hangen met wat voor ander ophaalsysteem (maat vuilniswagens) en schade risico voor het 
stadshart er gewerkt gaat worden of het echt goedkoper is. Anders kan het beter blijven. 

17   

Ik vind (a) dat het moet stoppen, (b) dat onderzocht moet worden hoe het zover heeft kunnen komen, (c) 
dat maatregelen genomen worden in de gemeentelijke besturing om besluitvorming transparanter en 
toetsbaarder te maken. 

18   

ik vind dat het OAT vervangen moet worden als er een goedkoper alternatief is. Maar dan wel als OAT 
financieel is afgeschreven. 

19   

WIE is verantwoordelijk voor de verwerking/ het ophalen/ afvoeren van dat verzamelde ondergrondse 
afval? Suggestie: misschien zijn er andere 'aanbieders' die dit goedkoper kunnen doen? 



No.   Answer 

20   

ik vind dat er onderzocht moet worden hoe het OAT systeem verbeterd kan worden zodat de exploitatie 
goedkoper kan worden. 

21   

Stoppen met zaken die niet naar behoren werken. Wel zal er een fatsoenlijk alternatief moeten zijn voor 
degene die daarvan afhankelijk is. De totale gemeenschap moet niet voor de meerkosten van dure 
speeltjes worden. 

22   

Ik heb er geen baat blijft dat het blijft bestaan omdat ik in Almere buiten woon. Als het goedkoper is om te 
stoppen gewoon doen. Ik begrijp alleen niet dat er mensen zijn die dit systeem bedenken maar niet verder 
kijken naar de kosten hiervan in de toekomst. Als ik dat doe bij mijn baas wordt ik ontslagen. 

23   

Ik weet niet welke halve gare deze onzinnige vraag heeft verzonnen. Ik pas mijn standpunt innemen als ik 
weet wat de argumenten zijn geweest om het OAT te bouwen, welke premissen er waren, en in hoeverre de 
huidige meetpunten afwijken van de premissen. Mbt de kosten: gaat het hier om korte termijn kosten of 
lange termijn kosten. En gaat het alleen over directe kosten of ook over indirecte kosten, en welke posten 
vallen dan onder die kosten. Kortom; over deze vraag is niet goed nagedacht. 

24   

Er ligt een fantastisch buizenstelsel wat mogelijk geoptimaliseerd dient te worden zodat e.e.a. beter en 
efficiënter werkt, dit kost wel weer geld maar is uiteindelijk goedkoper en men heeft een uniek schoon 
systeem in het stadscentrum. 

25   

Ik kan niet 1-2-3 zeggen of het moet stoppen of doorgaan. Vuil ophalen in de binnenstad is altijd 
problematischer dan in een buitenwijk. De citymall heeft een zg. gebogen maaiveld. Kunnen de 
vuilniswagens daar wel komen? 

26   

Ik vind dat het OAT moet blijven, omdat in het Stadshart nauwelijks tot geen alternatieven zijn. De 
nieuwbouw is afgestemd op het OAT systeem 

27   

Ik vind dat het OAT moet blijven als de kosten gedrukt kunnen worden. Probeer eerst om alles efficiënter 
en goedkoper te doen, het principe / concept lijkt me nog steeds prima. 

28   

Ik denk dat er eems goed opnieuw gerekend moet worden. Oat kan niet duurder zijn dan het handwerk. Is 
het wel goed geimplementeerd? Wat is de aard van de extra kosten? Ik zie bijvoorbeeld mensen met 
stofzuigers rondlopen. Hoort dat bij de kosten van OAT? Volgens mij wringt de schoen ergens anders en wil 
de raad gewoon meer mensen aan het werk. Niet over geld zeuren dus. 

29   

het OAT mag wel blijven, als het flexibeler kan worden gemaakt. Het systeem legt enorme beperkingen op 
in de flexibiliteit waarmee nieuwe prullenbakken (kunnen) worden geplaatst. 

30   

Onmiddellijk hiermee stoppen en de geleden schade verhalen op de initiatiefnemers. Het was vanaf het 
begin duidelijk dat dit project niet kosten neutraal zou zijn. Toch doorgedrukt en feestelijk geopend. 
Onacceptabel dat mensen hiermee weg kunnen komen. Dit zijn de centen van de inwoners van Almere die 
oneigenlijk verkwist zijn. Dit MOET consequenties hebben. Welke politicus neemt dit op zich? Of gaan we 
ons weer lekker laf verbergen achter allerlei ambtenaren gezwam? 

31   

mijn twijfels zijn dat ik me afvraag of dit onderzoek net zo goed is als het onderzoek wat ons het OAT heeft 
opgeleverd, geloofwaardigheid is ver te zoeken. 

32   Ik vind dat OAT alleen mag blijven als het ook voor de bezoekers van het centrum te gebruiken is/blijft 

33   

Als het ook op de lange termijn zoveel duurder is, lijkt stoppen me voor de hand liggend. Het gaat nl om 
een heel groot bedrag. Wel zonde van de aanlegkosten, maar doorgaan zou de kosten dan alleen maar 
verder doen oplopen. Overigens zouden de milieueffecten meegewogen kunnen worden; indien het OAT 
duidelijk voordelen heeft voor het milieu dan is het de meerkosten wellicht waard. 

34   

Als er wordt gestopt met OAT betekent dit kapitaalvernietiging wat betreft het buizenstelsel en 
verwerkingsgebouw. Wat gebeurt er dan met het afval dat nu via dit systeem wordt weggewerkt? Zullen de 
prullenbakken in het winkelcentrum voldoende vaak geleegd kunnen worden om "overlopen" en daarmee 
zwerfvuil te voorkomen? 

35   Stoppen omdat het veel storingen oplevert en niet goedkoper is dan regulier inzamelen. 

36   

Nog eenmalig maximaal € 1M investeren (met keiharde garanties van leverancier en 5 jarig 
onderhoudscontract) om het systeem rendabel te maken, anders stoppen. 

37   

het moet stoppen omdat het energietechnisch en storingstechnisch niet goed is en derhalve altijd meer zal 
kosten dan het oplevert en het milieu lijdt door het hogere energiegebruik en de frustratie als het niet 
werkt (incl dubbele kosten) 

38   Uitzoeken hoe het goedkoper kan zie omdenken.nl 

39   

ik denk dat er eerst verder onderzoek moet plaatsvinden daarbij denk ik aan de reden waarom dit was 
ingevoerd etc. 



No.   Answer 

40   

Het verwijderen van het OAT systeem is onduidelijk in de kosten meegenomen en het OAT zou ook 
verbeterd kunnen worden, dit is ook niet meegenomen. 

41   Erg suggestieve vraagstelling, volgens mij ligt het iets minder zwart/wit dan hier gesteld wordt. 

42   Hoeveel is 200-300K procentueel? 1% 50%? Is het wel duurder maar veel beter voor het milieu? 

43   

Als het goedkoper kan lijkt het zinvol met het OAT te stoppen. Maar: - is onderzoek verricht naar de reden 
waarom de kosten van het OAT zo hoog zijn? - Wat vinden huishoudens en bedrijven ervan hun afval weer 
op traditionele wijze te moeten aanbieden? - Vinden winkeliers en winkelend publiek het prettig als tijdens 
drukke periodes de afvalbakken in het centrum geleegd moeten worden? - Weegt het gemak van het OAT 
op tegen de kosten? - Kunnen de kosten omlaag als het OAT bijvoorbeeld wordt uitgebreid? 

44   wat is alternatief en wat kost het? 

45   

Men kan ook de leverancier mede verantwoordelijk maken en dit als een demo inrichten voor andere 
gemeentes. Dit impliceert dat de leverancier mee moet participeren in de kosten zodat hij er ook belang bij 
heeft het systeem te optimaliseren. Ik neem aan dat er bij de aanschaf afspraken zijn gemaakt over de 
exploitatiekosten? of niet? Als de leverancier niet "meedoet" dan stoppen met het systeem. 

46   

Naast financiele voordelen zijn er ook nadelen aan het OAT. Soms loop ik in het stadscentrum, en dan ruik 
ik de ranzige lucht van deze afvalbakken van het OAT. Alleen al vanwege deze zeer ongaangename lucht 
die je neusgaten op de meeset ongewenste momenten penetreert bij het winkelen, zou ik zeggen: Stop met 
OAT... 

47   

Soms zijn dingen die goed zijn duurder dan een simpele, maar minder goede oplossing. Het gaat hier niet 
alleen om het systeem, maar ook om de bewoners aan wie een belofte gedaan is en die meebetaald 
hebben. 

48   

Ik kan moeilijk een mening vormen zonder te weten wat de voor-/nadelen zijn het OAT. Daarbij weet ik ook 
niet wat het alternatief is als het OAT gestopt wordt. Dus ja, lastig om nu al een mening te hebben 

49   

OAT moet blijven, omdat er geen ander alternatief is. OAT, is aangelegd en wordt door bewoners en 
bedrijven vooral in het centrum van Almere- centrum gebruikt. Het is ook dat deel van de stad dat bijna 
geheel autovrij is. Het alternatief is vuilniswagens, dwars door het voetgangersgedeelte. Dit geeft 
gevaarlijke situaties en veel zwerfvuil. 

50   

Voorlopig handhaven ondanks de hogere kosten maar ondertussen mogelijkheden nagaan om het systeem 
beter en goedkoper te maken c.q het systeem slimmer te maken 

51   

Er moeten wel heel grote voordelen aan zitten voor gebruikers, de gemeente en de vuilverwerker wil het 
nuttig zijn om duurder systeem te laten bestaan. Zijn trouwens in het stoppen wat dat 2 tot 3 K goedkoper 
zou zijn de investeringskosten meegenomen? 

52   

ik vind dat het moet stoppen als het duurder is en geen grote andere meerwaarde heeft voor de 
gemeenschap. ik weet zelf geen meerwaarde te bedenken maar misschien is het er. autovrij centrum? 

53   Stoppen met OAT. De kosten zijn aanzienlijk en niet in verhouding met de reguliere vuilnisafvoer. 

54   

Dan wordt de troep op straat alleen maar weer nog erger. Mensen gaan dan nog meer dumpen hier en daar 
en vooral in het groen waar ogenschijnlijk niemand makkelijk te voet komt maar wel rijdt.. Dat is geen 
prettig straatbeeld. Ik zou die kosten eens afwegen want dat zal ook opgeruimd moeten worden. Wat is dan 
voordeliger. Jammer genoeg kennen mensen hun verantwoordelijkheden niet. 

55   Ik vind dat de huidige oat moet blijven, maar dat er niet verder uitgebreid moet worden. 

56   

Ik heb er helaas geen ervaring mee. Ik zou het willen bekijken van gebruikers standpunt, hoeveel extra 
gemak geeft OAT tegenover conventionele middelen. 

57   

U heeft het over goedkoper. Is er dan ook rekening gehouden dat het huisvuil straks bij particulieren en 
bedrijven opgehaald moet worden (brengt extra kosten met zich mee). En moeten er ook eenmalige extra 
aanpassingen komen wanneer het huisvuil wordt opgehaald. Ik neem aan dat het demonteren van het 
huidige systeem ook kosten met zich meebreng. Of is dit een ander kosten potje. 

58   

Afhankelijk van hoeveel het totale tekort is vd gemeente, er is ooit geinvesteerd en dat niet gebruiken zou 
zonde zijn; 

59   

Als de totale kosten inclusief de afschrijving van het geplaatste systeem en inverstering zoveel goedkoper 
zijn als wordt aangegeven dan is het stoppen het overwegen waard. Hierbij wel in ogenschouw genomen 
dat dit niet lijdt tot overlast binnen het centrum van afval. 



No.   Answer 

60   Stoppen, maar wel fatsoenlijke oplossing bedenken. 

61   

Wat een leidende vraag. €200k-€300k per jaar over welke termijn? Goedkoper dan wat, doorgaan? Wat is 
het alternatief? Waarom zijn de kosten nu hoger uitgevallen? 

62   

Puur op basis van de kosten stoppen ben ik geen voorstander van. Er zal een goed alternatief moeten 
worden geboden, dat er toe leidt dat het stadscentrum niet vervuild. 

63   Als stoppen betekent dat er minder kosten zijn en meer banen dan ben ik voor stoppen. 

64   

Naast de kosten moet je m.i. ook kijken naar het effect>werkt het goed of niet. In de buurt waar ik 
doorheen fiets op weg naar de winkels staat op een aantal plekken het OAT. 9 van de 10 keer ligt er vuil en 
afval naast. Ik begrijp van bewoners dat het mechanisme waarmee je het opent vaak stuk is. Blijkbaar is 
het een kwetsbaar systeem. 

65   Wat vinden de bewoners? Wat zijn de consequenties voor de bewoners? Wat is het alternatief? 

66   

proberen het beter werkend te krijgen ,anders is de hele installatie bij voorbaat al afgeschreven. mensen 
die het kochten en het verkochten verantwoordelijk stellen voor wat ze aanschaften, garantie !!! 

67   

Kosten zijn natuurlijk een belangrijke overweging. Als het structureel te duur blijft moet er wellicht worden 
gestopt. Maar ecologie is het andere aspect. Is het beter dan traditioneel? Wordt er beter gescheiden, 
weegt het energiegebruik op tegen de reductie van afvalwagen-kilometers? Belangrijke afwegingen, maar 
ik ken de cijfers niet. Dus de vraag 'moet het stoppen vanwege het geld' is een te beperkte vraag. 

68   Hoe groot is het gebruik? Goedkoper is dan wat? 

69   

Als het voor 300.000 lagere kosten even schoon is, ook op lange termijn, dan stoppen. Als het verschil in 
kosten gebruikt moet worden voor extra schoonmaak, dan doorgaan. 

70   Wordt het misschien relatief goedkoper als er meer aansluitingen bij komen? 

71   

De vraagstelling bevat te weinig gegevens; zo is bijvoorbeeld onduidelijk of men met die 200.000 euro 
rekening houdt met het in dienst nemen van extra vuilnismensen die dus een salaris krijgen, mocht het 
OAT worden afgeschaft. 

72   ik heb er niets mee te maken woon niet in het centrum 

73   

Onderzoeken of het duurder / goedkoper is als met stopt. Stoppen kost ook geld, dus de vraagstelling is te 
simpel 

74   waarom niet zorgen dat er meer aansluitingen komen>? 

75   

je hebt aanleg en afschrijvingstijd. Dat is vast nog lang niet ten einde. Die kosten moeten ook meegewogen 
worden. 

76   

Vind ik moeilijk te beantwoorden. In eerste instantie zou je moeten stoppen omdat dat goedkoper is. 
Anderzijds is er natuurlijk een heleboel geld in geïnvesteerd en dat is allemaal weggegooid als je stopt. 
Daarnaast vind ik het ontbreken van vuilcontainers in de stad een positief punt voor ons stadshart. Dus als 
het alleen om het geld gaat dan stoppen, maar er speelt meer en daarom nijg ik tot "blijven". 

77   

Ik vind het helemaal geen goed systeem. Iedereen kan bedenken dat de grond in Nederland daar helemaal 
niet hard genoeg voor is. Het is hier zand en klei, geen rots. 

78   moet significant goedkoper zijn en een goed alternatief zijn dan stoppen 

79   het oat is er, al wat gebeurt er dan met het apparaat wat bij de politie staat 

80   

Werkt het beter dan het gewone systeem? Anders stoppen. Zelf verantwoordelijk zijn voor de 
afvalscheiding, via de eigen bak is ook zinvol. Eigen verantwoordelijkheid. Ik zie wel eens dat mensen hun 
spullen ernaast neerzetten.- Geen gezicht. 

81   

geen mening of stoppen doch alleen als deze bedragen de eindbedragen zijn en de consequenties voor de 
bewoners en bedrijven organisatorisch en financieel in het afwegingsplaatje staan. 

82   

Ik vind de vraag te kortzichtig en korte termijn politiek. Hoe is het langjarig vooruitzicht voor OAT? 
Bijvoorbeeld geraamd over een periode van 10 jaar? 



No.   Answer 

83   

Een en ander is natuurlijk niet los te zien van de investering die gedaan is bij de aanleg van het systeem. 
Dat is dan verloren geld? Is het wel rendabel te maken door er meer aansluitingen aan toe te voegen? Een 
zo groot verlies op zo weinig aansluitingen is natuurlijk niet aantrekkelijk, maar is er bij de rekensom ook 
meegenomen hoeveel het kost om bij die particulieren en bedrijven met de vuilniswagen langs te gaan? 

84   

Wat is het alternatief? Het afval moet dan toch op een andere manier worden afgevoerd. En dat kost ook 
geld. Ik kan niet overzien wat het verstandigste is. 

85   

In mijn wijk zijn er bakken geplaatst (voor een deel ondergronds) die regelmatig geleegd worden. Dat 
systeem werkt prima in de wijk. Daarnaast hebben we ook nog eigen containers voor plastic / papier en 
overig vuil. Ik kan me voorstellen dat het hebben van containers niet handig is in het centrum van Almere, 
met name voor flatbewoners. Echter een afvalsysteem waarvoor eens per week een speciale dienst komt 
legen, lijkt mij toch ook een goede optie te zijn. Is dat te realiseren op de plekken waar nu een OAT is en 
wat zijn de kosten van een dergelijke voorziening en waarom is er niet voor die optie gekozen? 

86   

Wat is de overlast voor de bedrijven en het publiek van de inzameling als die anders wordt gedaan? Almere 
Centrum wordt steeds aantrekkelijker, vuilniswagens en troep zouden die aantrekkelijkheid kunnen 
aantasten. 

87   

Ik vind dat het OAT pas kan stoppen als er een bewoners-vriendelijk alternatief is. Op dit moment is dat er 
niet, dus voorlopig doorgaan met dat wat er is. 

88   

Is er een mogelijkheid om te onderzoeken waarom het OAT duurder is dan het alternatief. Wat betekent dit 
voor werkgelegenheid in Almere? 

89   

ik vind de kosten niet het meest relevant, ik zou mijn beslissing wel willen laten afhangen van de 
duurzaamheid en milieuvriendelijkheid van dit systeem. Die keuze is er niet bij de antwoorden 

90   

Er moet gekeken worden wat het kost om een goed werkend systeem te krijgen en ook of de installatie wel 
voldoet aan de intertijd gestelde eisen. 

91   

Wat zijn de kosten en gevolgen voor de bewoners van het stadscentrum. Hun huis is op het systeem 
gebouwd, dat kun je toch niet zomaar veranderen. 

92   

alternatief bij flats = kliko's: niet stoppen met OAT alternatief bij flats = grote afgesloten containers met 
slechts toegang door flatbewonrs: stoppen met OAT 

93   

Dit is lastig te beantwoorden. Zijn hierin de afschrijvingskosten van het OAT bij meegerekend? En zijn 
hierbij ook de kosten van een alternatief (bijv. vuilniswagens) meegerekend? Als alle kosten zijn 
meegerekend en stoppen inderdaad goedkoper is dan een alternatief, dan ben ik voor stoppen met het 
OAT. Tenzij ... het OAT als een investering kan worden beschouwd in de ontwikkeling van nieuwe vormen 
van afvalverwerking en het OAT zelf ook verder ontwikkeld wordt en goedkoper wordt. In dit geval zal de 
gemeente Almere expertise opdoen die wellicht bij andere gemeenten te gelde kan worden gemaakt. 
Kortom, ik mis eigenlijk te veel informatie om een goed oordeel te kunnen vormen. 

94   Er vindt via OAT geen afvalscheiding plaats dus stoppen 

95   Gemeente heeft belofte gedaan, afspraak is afspraak 

96   

Zorg er voor dat het systeem goedkoper wordt. Je kan 200.000 tot 300.000 euro besparen door 1 a 2 afval 
manager minder aan te stellen. 

97   

Belangrijker is misschien wat de kosten zijn op langere termijn, wanneer men doorgaat of stopt. Wat is de 
meest duurzame vorm zou voor mij doorslaggevend moeten zijn, want daar ligt de toekomst uiteindelijk 
toch, niet waar? 

98   

systeem eerst de kans geven in een nieuwe woonwijk zonder winkels keuze van woningen en winkels tesen 
is misschien geen juiste keuze geweest 

99   

Kennelijk is in 1999 een experiment gestart dat (na 15 jaar) schijnbaar nog niet uit de experimentele fase 
is geraakt (1200 huishoudens, 200 bedrijven en een paar gemeentelijke vuilnisbakken maken er gebruik 
van). Is al berekend wat er gebeurt als het systeem wordt uitgebreid? 

100   

Ik vind dat de bedrijven en woningen die er op aangesloten meer afvalbelastibg moeten betalen dan 
inwoners van almere die hier geen gebruik van maken. 

101   Ik vind dat het moet stoppen.als het niet werkt.. 

 

  



Bijlage 2: Als het OAT stopt, moet het afval op andere wijze worden opgehaald en gaan 

er meer vuilniswagens door het centrum rijden, antwoord: anders 

 

No. 
  

 

Answer 

1   

zie vorige het is niet duidelijk wat het een en wat het ander kost als OAT voor een ieder geldt of in zijn 
geheel verv alt 

2   ik vindt dat ik deze vraag niet kan beantwoorden omdat ik zelf niet in het centrum woon 

3   ik zou graag zien dat de milieuwinst wordt meegenomen in de afweging. vuilniswagens zijn erg vies. 

4   

Voor de bouw van het stadscentrum heeft de gemeente Almere bij vol bewustzijn voor het OAT gekozen. 
Dat het in de praktijk duurder werd dan men had gehoopt was te voorzien geweest. Ik mis de 
steekhoudende argumentatie om het OAT nu al te killen. Ik neig naar doorgaan maar zou het totale 
exploitatieplaatje willen zien om tot een definitief oordeel te komen. 

5   Nog een vraag dat zo ingewikkeld ligt, dat er .... met dit soort stelling....geen antwoord voor de hand ligt 

6   Ik verwijs graag naar mijn antwoord op vraag 4 

7   De infrastructuur weghalen zorgt mogelijk voor veel meer ongemakken en kosten. 

8   Wat is er mis met vuilnisauto's 

9   

Nog steeds geen mening ivm met mijn vragen hoe effectief is Het rijden. Hoeveel is er al uitgegeven aan 
het systeem?? 

10   

De stad wordt ook bevoorraad met grote vrachtwagens, en ook bussen rijden er af en aan (op aparte 
busbanen weliswaar). Indien dit allemaal een beetje slim geregeld kan worden, zou de eventuele overlast 
van vuilniswagens (lawaai, reuk) tot een minimum beperkt kunnen worden, 

11   Ik heb geen bezwaar tegen meer vuilniswagens door het centrum 

12   

Als het verder geen verhoging van de kosten voor inwoners met zich meebrengt, ben ik voor stoppen en 
dan maar meer vuilniswagens. 

13   

Ik vind dat de bewoners en bedrijven in het centrum die hier gebruik van maken hier inspraak in hebben 
(willen ze meer betalen voor minder overlast?) 

14   

de vraagstelling is eigen incompleet. het scheelt de gemeente 2 to 3 ton (euro) maar wat zijn de kosten 
van het meer inzetten van de vuilniswagens. Dat is het bedrag wat er naast hoort te staan of is het een 
netto verschil? wat zijn de voordelen en wat zijn de nadelen een enquete op deze basis zal niet feitelijk 
genoeg beoordeeld kunnen worden 

15   

U doet voorkomen alsof het hierbij gaat om de zware vrachtauto's die het huisvuil ophalen. Volstaan kan 
worden met veel lichtere voertuigen die nu ook regelmatig worden gebruikt om de OAT punten te legen. 
Daarom vind ik dat het OAT moet stoppen. 

16   zie vorige opmerking. 

17   

Zal sterk afhangen van het alternatief. Als het de normale grote vuilniswagens worden dan is dat geen 
goed plan. Kleinere liefst elektrische afvalwagens zou moeten kunnen. maar de vraag blijft dan of het 
goedkoper is. 

18   

Ik vind dat vuilniswagens door het centrum rijden super schone vuilniswagens moeten zijn die mogelijk 
op groen gas rijden. Dus vrachtwagens die op CNG rijden verkregen uit afvalvergisting, dus GFT afval. 
http://groengas.nl/tag/attero 

19   Stoppen en rijden met schone vuilniswagens 

20   

Ik vind dat het OAT moe stoppen en dat er een milieuvriendelijke vuilniswagen door het centrum moet 
rijden. 

21   net als in bv Amsterdam. Afval van de winkels en woningen in het centrum 's avonds ophalen 



 

No. 
  

 

Answer 

22   Je hebt tegenwoordig ook elektrische auto's dus schoner 

23   zie toelichting bij vraag 2 

24   

Eigenlijk heb ik dit al bij de vorige vraag beantwoord. Niemand vind het prettig als er vuilniswagens door 
het centrum komen, maar het moet, dus pas je de tijden aan 

25   

Ik vind dat het OAT moet blijven, omdat er geen alternatief is. Er is met het bouwen van de woningen op 
het Citadel geen rekening gehouden met eventuele kliko's of vuilcontainers 

26   

OAT stoppen, vuilniswagen 's ochtend vroeg laten rijden, wellicht iets duurder maar financieel tov OAT 
verschil te doen. 

27   

De vraag is of de oplossing per definitie bij meer vuilniswagen ligt. Stoppen met het OAT betekent dat het 
afval op een andere manier moet worden opgehaald. Een vuilniswagen is een mogelijke oplossing. 

28   Die vuilniswagens kunnen ook op schoon gas rijden!! Wat is dan het bezwaar ?? 

29   Kunnen mensen/bedrijven hun afval niet in bakken gooien zoals de rest van almere 

30   zie vorige antwoord, mede afhankelijk van gevolgen vh milieu 

31   Ik wil graag dat er dan electrisch gereden gaat worden 

32   

Schade aan natuursteen verharding is wel een belangrijk punt maar aangepaste vuilniswagens kunnen de 
taak overnemen OAT kan dan weg 

33   Moeten ze door het centrum? 

34   

Niet alleen vuilniswagens is probleem, ook de opslag van afval moet anders geregeld worden. De 
vuilniswagens desnoods s avonds laten rijden. 

35   

Ik vind dat de OAT moet blijven, niet alles draait om kosten baten op korte termijn. De uitstraling van 
een moderne stad en nieuwe innovatie projecten hoort daarbij. In plaats er mee te stoppen zorg ervoor 
dat het systeem verbeterd en goed gaat werken zodat je het kan verkopen aan nieuwe buitenlandse 
steden in ontwikkeling. Op die wijze verdien je de komende 50 jaar je investering wel weer terug. 

36   Kies voor de optie die de minste stank veroorzaakt. 

37   OAT moet blijven, want niet alleen het aantal vuilnis wagens neemt toe ook het zwerfafval! 

38   

Er moet een goedkoper systeem komen, en dus niet meer vuilniswagens door het centrum. Anders alleen 
in de nacht/avond vuil ophalen 

39   

Ik vind dat het OAT moet stoppen, maar de vuilniswagens mogen niet de veiligheid van kinderen, 
bewoners en bezoekers van het stadscentrum in gevaar brengen. Vuilniswagens rijden zowel in de straten 
als op de dreven regelmatig onverantwoord hard! 

40   

In alle steden rijden vuilniswagens, dat hoort er bij. Maar nogmaals als de voordelen opwegen tegen de 
kosten, prima. Maar verhaal de extra kosten dan op de mensen of bedrijven die er wat aan hebben 

41   ik vind wel of geen vuilniswagens geen reden voor wel of niet doorgaan met het project 

42   

Bedrijven kunnen hun afval ook zelf aanbieden aan de randen van het centrum, of een particuliere 
verzameldienst bekostigen, die het naar een punt voor vuilniswagens brengen. Schept werkgelegenheid. 
Kan van die drie ton, die het goedkoper maakt als oat wordt opgeheven. 

43   of bovengronds afvoeren of ondergronds afvoeren maar dan zonder het OAT systeem 

44   

Ik vind dat OAT moet stoppen en er elektrische vuilnisautootjes door het centrrum moeten gaan rijden 
die gelijk het beheer van het cenrtrum als taak hebben. 

45   Ik heb altijd gezegd ik mis nog een bak in mijn voortuin, namelijk een glasbak..... Buiten dat; meer 
boetes uitdelen want mensen moeten gewoon hun verantwoordelijk kennen. Afval daar waar het hoort, 



 

No. 
  

 

Answer 

dan maar meer/vaker een vuilniswagen door het centrum. We leven met elkaar en moeten ook kosten 
delen elkaar en iedereen wil dat zo goedkoop mogelijk, lijkt me 

46   Dit is vast creatief op te lossen door de ophaal uren aan te passen op de verkeers drukte. 

47   Vuilniswagens kunnen ook 's morgens vroeg of 's avonds laat rijden. 

48   

OAT stoppen en op andere manier vuil ophalen in het centrum. Misschien ook een werkgelegenheids 
kans? 

49   

Er zal dan wel rekening gehouden moeten worden met de ophaaltijden zodat dit niet te veel overlast 
geeft en onveilige situaties veroorzaakt. 

50   

Wederom, als het alternatief is dat er frequent afval moet worden opgehaald dan is dat iets wat 
meegenomen moet worden in de kosten/baten analyse. Bewoners en bedrijven kunnen nu dagelijks hun 
afval kwijt, Hoe gaat dat zonder het OAT. Dat betekent toch weer afval in/bij de woningen en bedrijven. 
Is dat wenselijk? 

51   Dat zijn dus banen erbij, gewoon stoppen en rijden met die karren. 

52   

wat is er erg aan meer vuilniswagens door het centrum? Het belangrijkste is een schone stad. Je kunt 
toch ook rekening houden met de tijden waarop de wagens rijden? Ruim voor de winkels opengaan is 
wellicht mogelijk? 

53   

Wat vinden de bewoners en de bedrijven die daar bevestigd zijn? Jullie (bewoners, bedrijven, gemeente) 
moeten allemaal samen erover praten en de juiste beslissen nemen. 

54   Zie mijn opmerking bij vraag 4. 

55   afhankelijk van de antwoorden op voorgaande vraag. Ben wel voor het ondergronds vuilafvoer 

56   

Ik heb er op zich geen probleem mee dat er vuilniswagens door het centrum rijden. Hoort er nu eenmaal 
bij. 

57   Dan kunnen de vuilniswagens toch voor 9:00 en na 19:00 rijden 

58   

in hoevere is het centrum gebouwd om toegangkelijk voor vuilniswagens? het is niet acceptabel om door 
voetgangers gebied vrachtwagens te laten rijden. 

59   Hangt af van het succes van het systeem. 

60   

Als het systeem stopt zijn er vast nog andere oplossingen voor het afvoeren van afval dan de grote 
traditionele vuilniswagens door het voetgangersgebied. En als dat wel de enige oplossing lijkt, dan tussen 
7:00 en 9:00 uur. 

61   

stoppen met OAT, dan maar vuilniswagens, en als NIET gebruiker van het systeem die WEL mag 
meebetalen, vind ik dat te allen tijde voor de goedkoopste oplossing moet worden gekozen. Almere wil 
zich naar mijn mening iets té vaak met innovatieve en prestigieuze -projectenprifileren, waarvan er 
inmiddels al velen projecten zijn geflopt cq afgeblazen.Laat men zich richten op voorzieningen voor de 
bewoners zoals bv een buitenzwembad 

62   

Prima dat er vuilniswagens door de stad rijden, maar waar laten de bewoners hun afval? Onderin de flats 
verzamelen tot het eens per week wordt opgehaald wordt vies en stinkt verschrikkelijk. Dit is geen prettig 
alternatief, ondanks de vele storingen die het OAT heeft gaat mijn voorkeur dan uit naar gebruik van het 
OAT. 

63   als de vuilniswagens op schone energie rijden vind ik dat geen probleem 

64   

Je kan het afval ook op ludieke wijze ophalen. Een paard en wagen maar dan voor de 21 ste eeuw op een 
duurzame manier met groene stroom die tegelijk hergebruik van afval symboliseert 

65   zie vraag 4 

66   

Zie mijn antwoord op de vorige vraag. Als per saldo rijden met vuilniswagens goedkoper is dan het OAT 
(dus afschrijvingskosten etc. zijn meegerekend) dan zou ik voor de vuilniswagens kiezen, het liefst 
elektrisch aangedreven en anders op gas i.v.m. luchtverontreininging. 



 

No. 
  

 

Answer 

67   

Als de vrachtwagens kunnen rijden zonder overlast te bezorgen, dan is dat geen probleem. Die kosten 
moeten wel meegerekend worden in de vergelijking met als het OAT blijft. 

68   OAT moet open tegen minder kosten. Dan vervalt deze vraag. 

69   

Ik vind dat het OAT moet worden uitgebreid in het gehele centrum. Er zijn appartementencomplexen die 
er niet op zijn aangesloten en afvalbakken in het centrum waar alsnog een vuilniswagen voor moet 
komen. Dit is dus eigenlijk twee manieren, wat mij niet efficient lijkt. 

70   

In wezen dezelfde gedachte als hiervoor: Belangrijker is misschien wat de kosten zijn op langere termijn, 
wanneer men doorgaat of stopt. Wat is de meest duurzame vorm zou voor mij doorslaggevend moeten 
zijn, 

71   

Ik neem aan, dat vuilnis ook op bepaalde punten verzameld kan worden en de wagens niet echt door het 
centrum hoeven. 

72   vuilniswagens door het centrum lijken mij geen groot probleem. 

73   

Hetgeen natuurlijk voor een stevige kostenverhoging gaat zorgen. Meer rijdend materieel, meer 
personeel, onderhoudskosten en een uitbreiding van de vuilverwerkende eindstations. Van een besparing 
is dus geen sprake als het OAT stopt. 

 

  



Bijlage 3: Als het OAT stopt zal er meer werkgelegenheid komen, omdat er meer mensen 

nodig zijn om de vuilnisbakken te legen, antwoord: anders. 

 

No. 
  

 

Answer 

1   eerst berekenen overlast door meer vuilniswagens/personeelskosten/bakken aanmaken/schoonmaken enz 

2   

De werkgelegenheid is een argument dat gezien de eerdere besluitvorming niet erg geloofwaardig 
overkomt. Hebben we het dan trouwens over volwaardige banen, taakstraffers of bijstandsgerechtigden die 
aan het werk moeten worden gezet? 

3   Als dit is meegenomen in die 200.000 die het goedkoper is dan doen 

4   Meer banen op zo een laag niveau is altijd goed .... meer mensen uit de bijstand 

5   

Is dat zo? Als het afvalsysteem vastloopt (mechanisch of technisch gebrek) dan zijn er ook menskrachten 
nodig. 

6   zeer suggestieve vraagstelling! 

7   iets meer werkgelegenheid? Heel veel werkgelegenheid zal u bedoelen. 

8   De verwachte kosten kunnen omlaag, én er kunnen meer mensen aan het werk? Waar wachten we nog op? 

9   Mijn overtuiging is dat stoppen met het OAT geen extra werkgelegenheid zal opleveren. 

10   Meer werkgelegenheid is voor mij een argument om OAT te stoppen 

11   En wie gaat die mensen dan weer betalen??? 

12   

Ik vind mijn vorige argumenten op de eerste plaats komen. Werkgelegenheid stond bij dit project niet op de 
eerste plaats, anders was men er niet mee begonnen. 

13   

ook hier weer het verhaal, wat zijn de juiste feiten. Zitten jullie op antwoorden te wachten die passen in een 
bepaalde context of willen jullie daadwerkelijk dat mensen meedenken en dat er op basis van feiten een 
juiste beslissing genomen kan worden. Ergo als de OAT blijft en het 3 ton meer kost hoeveel werkplekken 
scheelt dit dan en welke mensen uit de ww kunnen aan de slag en hoeveel winst wordt er dan gemaakt op 
het stoppen van de uitkeringen? 

14   Ik vraag me af of dat zo is. Bij de machine kamer zijn ook mensen nodig denk ik. Is dit uitgezocht??? 

15   Zo als gezegd, hangt van het alternatief af. Extra werk gelegenheid is natuurlijk leuk maar kost ook geld. 

16   Dit kan een voordeel zijn van het stopzetten van de OAT, maar mag niet de doorslaggevende reden zijn. 

17   Is dat zo? Deze stelling? 

18   

Werkgelegenheid is een oneigenlijk argument, meer of minderkosten wel. Wel in redelijkheid van ernstig 
toegenomen ongemak voor de gebruikers. 

19   

Tja kiezen uit twee slechten en dan moet je de beste kiezen. Je kan ook mensen uit de bijstand de baan 
aanbieden 

20   zie toelichting bij vraag 2 

21   

Ik vind deze opmerking nu niet relevant. De kosten-baten zitten (hopelijk) al in de afweging dat stoppen 
met het OAT geld zal opleveren 

22   

de stelling is wat boud geformuleerd. ik vind dat het OAT moet stoppen en als dat ook nog meer 
werkgelegenheid oplevert is dat alleen maar extra motivatie om ermee te stoppen; dat is niet de 
hoofdreden, hetgeen nu wel gesuggereerd wordt door het woord 'zeker'. 



 

No. 
  

 

Answer 

23   

Het gaat om het correct en effectief ophalen van vuilnis op zo'n manier dat er maximaal hergebruikt kan 
worden. Ophalen en controle door vuilnismannen is daarbij van essentieel belang. Al zou het ophalen met 
vuilniswagens duurder zijn dan heeft dat daarom toch mijn voorkeur. 

24   Wat maakt dat nu uit, dit is toch geen reden om met de OAT te stoppen? 

25   hoeveel werkgelegenheid? 

26   Heel vreemd. Waar gaan die 2 miljoen per jaar dan aan op? De oat zou onderhouds vrij moeten zijn. 

27   we creëren hoogwaardige arbeid was dat niet de kern van ons almere 

28   Het systeem verder door ontwikkelen levert ook werkgelegenheid op. 

29   

Deze werkgelegenheid is niet waarop we zitten te wachten en zal vooral ingevuld gaan worden mensen met 
een bijstandsuitkering die bezigheidsterapie krijgen. 

30   

Meer mensen die aan het werk gaan voor de gemeente is ook meer gemeentebelasting voor de inwoners. 
Dit voordeel heeft meteen ook weer een nadeel 

31   

Naast financiële argumenten en argumenten die met werkgelegenheid te maken hebben, zou ik als 
gemeente onderzoeken welke optie het minste stakoverlast geeft. 

32   Ik geloof er niets van, dat stoppen met OAT werkgelegenheid oplevert, er moet bezuinigd worden. 

33   werkgelegenheid is niet het bepalende argument. 

34   de vraagstelling hoort niet over werkgelegenheid te gaan 

35   Werkgelegenheid is leuk en prettig. maar ik zeg weeg de voor en nadelen af en laat de vervuiler betalen. 

36   ik ben voor een kleine overheid. 

37   Het is goedkoper om mensen in dienst te nemen dan een falend systeem te laten bestaan. 

38   

Is er nog een kosten voordeel als dit afgezet wordt tegen de oplopende personeelskosten? Zo niet dan moet 
oat blijven anders opheffen 

39   Werkgelegeheid tegen lagere explotatie kosten lijkt me een goede zaak 

40   

Dat is maar de vraag... Onderhoud van het OAT kost vast ook menskracht. En soms zie ik verstopte 
vuilnisbakken in het centrum, dat vraagt ook inzet van mensen. 

41   Dit zou geen argument moeten zijn. 

42   Raar argument om te stoppen of niet. Het gaat in eerste instantie om een goede oplossing 

43   

Wat een onzin vraag, de z.g.n. gestegen werkgelegenheid zal nooit meer kunnen zijn dan de €200k per jaar 
die zgn bespaard gaan worden.. Hoeveel mensen verliezen hun baan als OAT stopt? 

44   

Dat weet ik niet. neem aan dat eenvoudig te onderzoeken is. Zet daar een slimme stagiaire van een Hbo-
opleiding op om dat uit te zoeken. 

45   Ik ben zeker voor meer werkgelgenheid maar in deze situatie alleen als het de juiste beslissing is. 

46   Zie mijn opmerking bij vraag 4. En aanvullend is idd ook werkgelegenheid een belangrijk aspect. 

47   werkgelegenheid zou voor mij wel een doorslag geven 
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48   Hoeveel meer? Wat levert dat precies op? 

49   Hadden we dit niet allemaal kunnen voorzien vóórdat er zo'n heftige investering werd gedaan?! 

50   Ik zou eerst willen weten hoeveel extra personeel in dienst genomen kan worden. 

51   

Mocht het OAT stoppen dan is dit een mooi neveneffect. Maar of het OAT moet stoppen daar heb ik geen 
mening over omdat ik de situatie onvoldoende ken. 

52   Het gaat om de beste oplossing en als dit banen oplevert, is dat een mooie bijvangst. 

53   

OAT moet blijven, omdat het een innovatief systeem is dat logischerwijs meer kost, omdat het ontwikkelen 
van een nieuw systeem altijd met extra kosten gepaard gaat! Omgerekend bedragen de extra kosten ca 1 
euro per bewoner per jaar! 

54   

hoooooooooo, ik voel me in de maling genomen, luister; als oat duurder is dan normaal huisvuil ophalen 
dan kan het worden afgeschaft, handhaving kan, maar dan onder de voorwaarde dat het het streven is om 
het in heel almere aan te leggen en de bereidheid van de bewoners (enquête) om er voor te betalen, u 
zegt, als oat stopt dan zijn er meer mensen nodig om het huisvuil op te halen, u zegt er niet bij dat dit al is 
verwerkt in de kostenbesparing van het stoppen, hoe kan ik dan een oordeel geven over de kosten? elke 
ambtenaar meer en een uitbreiding van het vuilniswagenpark kost veel meer dan die besparing op de 
kosten van het stoppen met oat. ik voel me in de maling genomen, dit lijkt op een plannetje om meer 
ambtenaren aan te nemen en verdere belastingverhoging en verdere beperking van de bestedingen van de 
niet ambetnaar en werkende burger en derhalve beperking van de economische groei 

55   Ik vind wel of geen werkgelegenheid niet doorslaggevend in deze beslissing. 

56   Dat vind ik een oneigenlijk argument. Laten we bij de feiten blijven. 

57   

Nogmaals, pas stoppen als er een bewonersvriendelijk alternatief voor het OAT is. Dat is er niet, tenzij het 
afval dagelijks opgehaald wordt. 

58   

Daar is niet op tegen, maar is dat arbeidsloon mee gerekend en wat betekend dat voor de 
gemeentebegroting voor de lange duur. Wie staat er garant voor de salarissen van die mensen? 

59   

als die werkgelegenheid kosten bij de kosten besparing inbegrepen zit: prima anders is dit natuurlijk een 
dom plan waar ik falikant tegen ben 

60   

Hoeveel mensen krijgen een baan als het OAT stopt? Ik vraag me af of dat er veel zijn. Daarnaast wordt 
ook het ophalen van huisvuil met vuilniswagens steeds verder gemechaniseerd en geautomatiseerd. Er zijn 
volgens mij al systemen waarbij kliko's op een speciale manier langs de weg opgesteld moeten worden 
zodat een mechanisme op de vuiliniswagen de kliko's zelf kan oppakken en er geen mensen meer nodig 
zijn. M.a.w., ik vraag me af of het verdwijnen van het OAT tot veel extra werkgelegenheid zal leiden. 

61   

je moet werkgelegenheid niet meenemen als weegfactor. Alleen kosten. Het is een idioot idee om voor een 
arbeidsintensief systeem te kiezen omdat je er werkgelegenheid mee creëert. je moet kiezen voor efficiency 
en kostenbesparing. 

62   creeren van nep werkgelegenheid 

63   Ik woon in Haven dus niets met stad te maken. 

64   Het is mooi, wanneer er meer mensen inkomsten kunnen genereren. Is dat in de kosten mee gerekend? 

65   

Uw doelstelling begint nu wel wat vaag te worden. Wat wilt u nu precies? Kostenbesparing of een toename 
van de werkgelegenheid. Het stoppen van het OAT levert sowieso geen kostenbesparing op. Een uitbreiding 
van het systeem misschien wel en is bovendien minder belastend voor het milieu (uitlaatgassen van extra 
vuilniswagens en extra belasting van het wegennet). 

66   

Hoeveel werkgelegenheid dan??? Hoe dan ook, deze vraag verandert mijn mening niet: duur systeem moet 
weg, Was duidelijk een verkeerde beslissing. Misschien moet de beslissende persoon/personen dan ook 
maar weg. Wat die kost dus blijkbaar een boel. 

67   

Ik vind de antwoorden te richting geven. ...ik vind dat pad moet stoppen als het niet goed werkend 
opgeleverd kan worden 



Bijlage 4: Via het OAT kan alleen papierafval naast restafval worden ingezameld. Plastic 

en groenafval worden niet afzonderlijk ingezameld. Almere wil een stad zonder afval 

worden.Wat betekent het niet kunnen scheiden van afval voor uw waardering van het 
OAT? Antwoord: anders 

 

No. 
  

 

Answer 

1   andere opties moeten eesrt worden bekeken 

2   

Ik vind dat het scheiden van afval moet blijven en dat er onderzocht moet worden of OAT zodanig 
uitgebreid kan worden dat ook ander afval in de toekomst op die manier opgehaald kan worden. 

3   Andere manier vinden om gescheiden afval in te zamelen 

4   

"Almere wil een stad zonder afval worden" Over tien jaar lachen we gegeneerd over de bedragen die zijn 
uitgegeven om dit, dan inmiddels mislukte, ideaalplaatje na te streven. 

5   

Daar had eerder over nagedacht moeten worden. Ik neem aan dat het OAT een paar centen heeft gekost 
bij aanschaf en installatie. Gaan we dit nu ontmantelen (kost ook geld) en dat lijkt een beetje op 
kapitaalvernietiging. 

6   Dan moet de soorten afval in onderling afscheidelijke pakketten aangeboden worden. 

7   Belangrijke argument, maar kosten en milieuheffing van stoppen lijkt me ook heel groot 

8   zie vorige vraag 

9   

Als er gescheiden wordt Levert dat heel veel grondstoffen op en dat levert geld op en is goed voor ons 
leefmilieu 

10   

Hierover kan best een keer worden nagedacht. In onze innovatieve vindingrijke duurzame Leefbaar 
Trotse stad zal hier toch wel een simpele pralktische oplossing voor worden bedcaht ? Almere stikt toch 
van de bedenkburootjes, rare internationale noteringslijstenthousiastelingen (eh Leefbaar's 
tegenstrijdigste idee ever), laat Leefbaar HIER een oplossing voor zoeken. Het moet klaar zijn met die 
buhnepraat, met dat semiintelectuele. Het OAT is voor het stadshart van Almere geweldig en moet zo 
snel mogelijk compleet worden gemaakt. ACM kan een deel meebetalen, dan is hun subsidie eindelijk ook 
eens eefectief. Immers, een schoon stil stadshart is PR die ACM niet kan maken maar wel financieren. 

11   

Ik vind eerder dat de huidige technische mankementen aan het OAT (die het systeem ook duur in 
onderhoud maken) opgelost zouden moeten worden en dat er meer scheidingsmogelijkheden moeten 
komen. 

12   hier moet toch een oplossing voor gevonden kunnen worden naast het OAT? 

13   

Oat moet blijven. Het is en nieuw systeem. Niet afbreken als het lastig wordt, maar oplossingen 
bedenken. 

14   

Voor plastic staan er prachtige bakken en mijn simpele gedachte is dat er relatief weinig tuinafval in het 
centrum kan worden verwacht. Wat betreft ander GFT, een ieder heeft daarin zijn/haar eigen 
verantwoordelijkheid, denk aan nog betere voorlichting en voor mijn part nette compost-containers. 
Werken perfect, is mijn eigen ervaring. 

15   Des te meer reden om het OAT te laten stoppen. 

16   

Het lijkt mij dat je niet aan de ene kant van burgers extra inspanning, tijd, etc. kan vragen om afval 
gescheiden aan te bieden, terwijl je als gemeente aan de andere kant een afvalsysteem in stand houdt 
waar scheiding niet mogelijk is. Dus in dit geval lijkt het mij een goede zaak om te stoppen met OAT. 
Minder kosten, werkgelegenheid en overal gescheiden afvalinzameling. Begrijp totaal niet welke idioot dat 
hele OAT bedacht heeft en hoe alle partijen dit hebben kunnen goedkeuren. 

17   Geen reden, kan ook naderhand uitgezocht worden 

18   

Jezus, jongens... Geef dan ook de mening: Ik vind scheiden van afval belangrijk, ook in het 
stadscentrum. Maar ben het niet eens dat het OAT moet stoppen. Ik Twijfel aan de neutraliteit van deze 
enquette! 

19   

Je kunt volgens mij best regelen dat bijvoorbeeld plastic apart ingezameld wordt, bijvoorbeeld in 
containers die centraal in de stad komen te staan. 



 

No. 
  

 

Answer 

20   

Ik vind dat de gemeente een continu beleid dient te voeren. Indien zij scheiden van afval belangrijk 
vinden, dienen de inzamelingsmogelijkheden hierop aan te sluiten. 

21   

ik ben voooooor afvalscheiding. maar de kosten die al gemaakt zijn voor dit systeem moeten niet 
"weggegooid" worden. daarom moet het blijven men had dit prestigieuze plan nooit uit moeten voeren. 
ook daarom moet het blijven.. 

22   

Ik vind dat het OAT moet blijven, maar dat er dan nog wel een systeem wordt bedacht dat het afval gaat 
scheiden. 

23   

Door afval te malen kan het wel worden gescheiden. Plastic kan er b.v. worden uitgeblazen. Dus OAT kan 
om deze reden blijven. 

24   OAT is aan te passen voor plastic 

25   onderzoeken of dit wel apart ingezameld kan worden met OAT 

26   zie toelichting bij vraag 2 

27   Voor de woningen en bedrijven kan men het Plastic en Groen apart laten inzamelen. 

28   

ik heb gehoord dat er al machines zijn die het afval kunnen scheiden waardoor er veel meer uit het 
restafval gehaald kan worden. Dan zijn ook al die aparte afvalbakken niet meer nodig op de perrons. De 
stad blijft verschoond van zware wagens en ik denk dat het zwerfafval vooral bij evenementen, 
verminderd. 

29   een stad zonder afval is een belachelijke ambitie 

30   Papier en plastic moeten ook (anders) ingezameld (kunnen) worden. 

31   

Er zal dan voor de mensen die in flats en apartementen wonen wel een redelijke oplossing moeten 
worden bedacht. 3 containers op je balkon is ondoenlijk. 

32   

Afvalscheiding is alleen van belang als het ook werkelijk gescheiden BLIJFT. Ik hoor regelmatig geluiden 
dat gescheiden ingezameld afval (in Almere en elders) later toch weer gezamenlijk bij de 
afvalverwerkingsbedrijven terechtkomt (VAM in Drente bijvoorbeeld) 

33   

Onderzocht moet worden wat de mogelijkheden zijn om eventueel de gescheiden inzameling van plastic 
en groenafval te als extra 'optie' binnen het huidige OAT te integreren en welke (extra) kosten daarmee 
zijn gemoeid. 

34   

Plastic en groenafval zullen wat mij betreft traditioneel moeten worden ingezameld naast het systeem van 
OAT voor rest en papier. 

35   

ach het is maar een nuance in de hele discussie willen we nu echt een oat of alleen maar voor papier 't 
klinkt wel goed op papier 

36   Laat mensen het afval scheiden levert ook werkgelegenheid op. 

37   

de oud papier inzameling via het OAT werkt erg slecht: de opening is te klein voor meer dan een enkele 
krant (karton kan je er niet in kwijt), en de meeste apartementencomplexen in het stadscentrum (ik heb 
recent nog op de bankierbaan gewoond) verzamelen maandelijks beneden in de hal het oud papier. 
Groenteafval had bij ons OAT-punt wel zijn eigen ingooi punt, en dat dit niet gescheiden is vind ik vreemd 
om te horen. Kan hier het oud-papier kanaal niet voor gebruikt worden? 

38   Scheiden van afval vind ik belangrijk. Verder ben ik te weinig bekend met OAT. 

39   Achteraf scheiden kan ook, OAT moet blijven 

40   

Ik vind het scheiden van afval belangrijk, ook in het stadscentrum. Maar omdat er vooral winkels en 
bedrijven in het centrum zitten denk ik dat de hoeveelheid groenafval wel zal meevallen. Plastic en glas 
zou apart ingezameld kunnen worden in ondergrondse depots, net als elders in de stad. 

41   

plastic en groenafval kunnen afzonderlijk ingezameld worden. Overigens kan Almere nooit een stad 
zonder afval worden, weinig kan wel. 



 

No. 
  

 

Answer 

42   Suggestieve vraagstelling. Ik wil scheiden van afval belangrijk, maar ik vind niet dat OAT moet stoppen 

43   Kan OAT niet aangepast worden voor gescheiden inzameling? 

44   

De vraag die ik belangerijker vind is: Welke manier van afvalscheiden of afvalverzamelen zorgt voor de 
minste stankoverlast. 

45   

Er is bij OAT toch ook een aparte inzameling voor groen? Ten minste er is een aparte ingang hiervoor. 
Voor plastic staan er een bovengrondse inzamelpunt. OAT mag dus blijven 

46   Scheiden kan ook op een andere manier. 

47   

Ik vind het scheiden van afval belangrijk, maar als dat niet met het OAT kan dan zou daar een alternatief 
voor moeten komen. Eventueel kan het OAT worden aangepast zodat dit wel mogelijk is 

48   

In meerdere gebouwen die zijn aangesloten op het OAT, wordt GFT-afval wel apart ingezameld. Dit is dus 
geen reden om te stoppen met het OAT. 

49   nogmaals : handhaaf het systeem voorlopig en maak het slimmer 

50   

De hele afvalsscheidingsdiscussie in onzinnig. Is de raad al wel eens op bezoek geweest bij een 
afvalverwerkingsbedrijf? Het afval wordt daar namelijk opnieuw gescheiden omdat men er niet op kan 
vertrouwen dat het afval goed genoeg gescheiden wordt door bedrijven en particulieren. 

51   

er zijn bedrijven die beweren dat zij beter afval kunnen scheiden dan wanneer dat door de burgeres 
gebeurt. zij scheiden na inzameling en beweren dat ze ook nog goedkoper zijn dan huidige systemen van 
gescheiden ophalen. 

52   Groenafval wordt door OAT wel apart ingezameld in de GFT bak. Is dit een strikvraag? 

53   

ik vind het scheiden van afval belangrijk! echter dat is geen reden om te stoppen met een systeem. Je 
kan ook onderzoeken hoe dat systeem mogelijk aangepast kan worden, zodat er wel mogelijkheden zijn! 

54   

Wederom, hoe zien de alteratieven eruit? Afval scheiden is een lange discussie, meningen zijn nogal 
verdeeld. Scheiden bij verbruiker, of bij verwerker. Gezien de duo bak problematiek ben ik een 
voorstander van scheiding achteraf. Ben geen voorstander van GFT scheiding. 

55   

Stoppen. Belachelijk dat er in een Gemeente met twee maten wordt gemeten. Ik krijg al een sticker op 
mijn container als er per ongeluk iets niet goed verdeeld is. 

56   

Als vuilnis op laten halen in de straat een oplossing zou zijn als OAT verdwijnt, is toch geen probleem als 
OAT zou blijven? Bewoners kunnen dan daarnaast plastic en groenafval,op straat aanbieden. Komt ook 
ten goede aan de werkgelegenheid! 

57   Waarom zijn we er dan ooit aan begonnen? 

58   

Waarom geen aparte plastiekbakken in de wijken netzoals in de rest van almere? Kul argument. Groen 
jan bij restafval. Komt op de stort toch in een put! 

59   

Ik vind scheiden van afval belangrijk, ook in het stadscentrum. Daarom zou onderzocht kunnen worden 
welke manieren er zijn om naast of binnen het OAT plastic en groenafval gescheiden kunnen worden. 

60   2 vliegen in 1 klap, meer afscheiding en meer banen 

61   

Ik ben ervan uitgegaan dat alle afval gescheiden wordt opgehaald, ook met dit systeem. Dat dat niet 
gebeurd is voor mij nieuw. Reden temeer om eea niet door te zetten met OAT. 

62   Het niet kunnen scheiden is een nadeel van het OAT systeem 

63   

Meer mensen zijn zeker nodig om de afval te kunnen scheiden. Dat betekent meer werkgelegenheid nu. 
Als het OAT stopt, dan de mensen die dat werk nu doen zullen de vuineswagens rijden. De 
werkgelegenheid als het OAT stopt zal dus z.w.z. niet meer worden. 

64   sorteren op het eindstation 



 

No. 
  

 

Answer 

65   

Dit wist ik niet. Het systeem is dus beperkter dan ik dacht; dat pleit er niet voor. Maar wellicht is het 
uitbreidbaar? 

66   werkgelegenheid en scheiden van afval vind ik belangrijk 

67   optimalisatie is op termijn vast mogelijk, dus OAT mag vooralsnog blijven 

68   Deze zwart wit antwoorden zijn te gemakkelijk 

69   OAT mag blijven, dan plastic en groenafval maar apart ophalen in t centrum 

70   Opnieuw: hadden we dit niet kunnen voorzien? Scheiden moet, werkgelegenheid moet, lage kosten moet. 

71   

Misschien is er een optie om ondergrondse opvang te splitsen, zodat er wel plastic ingeleverd kan 
worden, terwijl bovengronds dan een extra bak komt waar men het plastic in kan doen. Of het OAT kan 
blijven, maar men zet er een niet-ondergrondse bak voor plastic naast. 

72   Ik vind het scheiden van afval wel belanrijk 

73   

ik merk nu dat ik niet precies weet wat het OAT is, ik maak blijkbaar gebruik van ander ondergronds 
systeem. Afval is een groter plaatje dan scheiden, werkgelegenheid etc. volgens mij heb je hiermee maar 
een heel beperkt deel van he plaatje. Er schijnen systemen te zijn waarmee je volautomatisch 
afvalbergen kunt scheiden, dit druist blijkbeer in tegen afspraken voor afvalafname mt de afvalverwerker 
met de gemeente. Maar ik denk: als je iets op de schop doet, kijk dan naar het hele plaatje. 

74   

Ik vind scheiden van afval belangrijk maar het moet een totaalafweging zijn. Deze vragen zijn te zwart 
wit, en ik mag hopen dat de Raad daar genuanceerder mee omgaat. 

75   laten ze het OAT zo maken dat afval scheiding mogelijk is... Ook via OAT. 

76   Het scheiden van afval is belangrijk maar daarvoor hoeft het OAT voor restafval niet te stoppen. 

77   

Ik hoor wel eens dat het hele scheidingsproces niet echt werkt. Lastige klus, al da scheiden!! In 
Fjellstrand, Noorwegen, waar mijn dochter woont, is men gestopt met het gescheiden inzamelen van 
plastic. Maw, slechts met alle beschikbare info kun je een verstandig oordeel vormen. Moeten wij als 
burgers alle ins en outs van elk probleem kennen? Is de gemeente daar zelf niet toe in staat? Jullie 
worden ervoor betaald, ik niet. Dan graag ook een salaris voor het advies!! 

78   

Papier kan ook op een andere manier worden ingezameld dan via OAT. Het OAT zou gebruikt moeten 
worden voor GFT en restafval gescheiden. Papier, glas en kunststof op een ander (eventueel traditionele) 
manier inzamelen. 

79   

Scheiden van afval vind ik erg belangrijk.Maar het inzamelen zal ook duurder zijn. En krijg je dat in het 
centrum voor elkaar? En de bedrijven, werken die daaraan mee? 

80   Voor plastic en groen zal zeker een oplossing worden gevonden. 

81   

Als Almere een stad zonder afval wil worden, dan voldoet OAT dus niet aan het pakket van eisen. Reden 
genoeg om niet mee door te gaan of andere oplossing te vinden. 

82   Er moet dus worden gekeken of het OAT hierop kan worden aangepast 

83   

Bewoners scheiden nu wel degelijk plastic, glas, etc, maar zijn zelf zo vriendelijk hiervoor een eindje te 
lopen. 

84   OAT mag blijven, maar er is toch ook altijd GFT ingezameld via het OAT systeem? 

85   

Ik vind afval scheiden wel heel belangrijk. Maar ik wil ook geen vrachtwagens in het centrum.... Ook wil ik 
voorkomen dat afvalbakken overvol raken en allerlei ongedierte aantrekken, zoals wespen, meeuwen..... 
OAT is dus noodzakelijk ondanks zijn beperkingen. 

86   scheiden van afval vind ik belangrijk, maar dat kan ook ná de inzameling 



 

No. 
  

 

Answer 

87   

Ik vind scheiden van afval belangrijk, ook in het stadscentrum. Daarom moet het OAT verder geïnnoveerd 
worden om scheiding van afval mogelijk te maken. 

88   

Gescheiden inzamelen is zwaar overtrokken. Het is op div. plekken bewezen dat centraal scheiden beter 
en goedkoper kan. 

89   

dat wist ik niet en dat veranderd mijn mening in voorafgaande vragen. Ik doe alle moeite om afval te 
scheiden en heb 3 klikos waar ik mee moet slepen. Dus verwacht ik dat ook alle andere almerianen dit 
doen: stoppen met OAT. 

90   

de vraag is of een alternatief voor de OAT gaat garanderen dat er dan wel 100% afvalscheiding gaat 
komen. Eerst moet dat alternatief er zijn en volwaardig worden doorgerekend voordat je OAT stopt. 

91   de mogelijkheid bekijken of groenafval toch gescheiden kan worden ingezameld 

92   

Alles wat je kan scheiden moet gescheiden worden, dat is de toekomst van het afval. OAT moet ook 
kunnen werken met ander afval, zo niet: make it happen. 

93   

Duurzaamheid en afval scheiden gaan hand in hand. Als het nu genegeerd wordt, dan dient het zich later 
wel weer aan. 

94   

Ik denk dat mensen op straat hun afval vaak toch in een willekeurige bak gooien waardoor afval 
gescheiden inzamelen in het centrum sowieso onnauwkeurig zou zijn. Op zich denk ik dat er voor 
bewoners voor groenafval ook bij handhaving OAT een gescheiden inzameling kan worden gecreeërd. 

95   Plastic afval via containers in de wijk verzamelen. 

96   Wellicht een aanpassing van het OAT-systeem? Zie eerdere argumenten. 

97   

Het systeem is er nu eenmaal, er is destijds ook bewust voor gekozen. Afval scheiden heeft daar niets 
mee te maken. Dat kan toch wel, is een verantwoordelijkheid van de bewoners. 

98   

OAT moet blijven, want er zijn voldoende punten voor plastic afval. Groen kan je naar de grofvuilpunten 
brengen. 

 

  



Bijlage 5: Als de totale kosten van het OAT in de afvalstoffenheffing worden opgenomen, 

zal de afvalstoffenheffing stijgen met ongeveer € 13. Op dit ogenblik is het tarief € 
306,39. Antwoord: Anders 

 

No. 
  

 

Answer 

1   waardoor stijgen de kosten..."normale" stijging of afschrijving van het systeem? of de uitbreiding? 

2   

Ik vind enige SOLIDARITEIT wel op zijn plaats. Chipkaart voor OAT- en afvalbakken voor niet OAT-
gebruikers. Aan beide zijn kosten verbonden. OAT gebruikers moeten het afval ook nog eens zelf 
wegbrengen, dat is wel van een andere orde dan dat je een afvalbak aan huis hebt staan die steeds 
geleegd wordt. 

3   

Bij de bouw van het nw stadshart is uitgezocht en besloten dit systeem te gebruiken. Winkeliers en 
bewoners zijn daarop ingespeeld. Dat geldt voor meerdere zaken in het Stadshart. Eigenlijk hoort het 
systeem tot de exploitatie van het Stadshart. Dat moet zo blijven. 

4   

In afvalstoffenheffing zitten momenteel veel buffers en men kan hier prima nog op andere zaken 
besparen 

5   

Politiek! Altijd weer liegen he' om je eigen doel of toekomst in het bedrijfleven of semi overheid veilig te 
stellen 

6   Als het OAT wordt opgeheven zijn er geen extra kosten. 

7   

Vreemd dat als de kosten met 300K dalen, de heffing omhoog moet. Iemand kan niet zo heel best 
rekenen zo lijkt het. 

8   

Als het OAT systeem echt volledig goed en compleet wordt gemaakt INCLUSIEF plastic glas etc afval, 
verdient het al wat terug. Bovendien: met een streng toezicht met direct bekeuren voor afval op straat 
ook (mits deze gelden 1 op 1 naar het OAT vloeien). ACM kan juist dit bedrag prima gaan sponsoren. 1 
euro per inwoner lijkt me normaal. Als we daar de winst van PR van een schone stad, tevreden bezoekers 
en tevreden gebruikers, mooie (eh strakke) tv beelden en foto's van het centrum in de publiciteit etc bij 
optellen, kan Cultuur en Toerisme wethouder heer Huis zijn toon over het OAT beter matigen en 
enthousiast zijn voor deze optelsom van voordelen die tot nu toe op de fronten van toerisme, cultuur en 
afval niet behaald zijn door de politiek ! 

9   Dertien euro; mooi meegenomen! 

10   

Het hele OAT-systeem is vanaf het begin een fiasco geweest en had nooit mogen worden ingevoerd. Dit is 
een fout van de gemeenteraad. Almere moest weer zo bijzonder zijn en dat heeft de stad veel gekost. 
Dat de kosten niet terugverdiend worden door de opbrengsten is niet de schuld van de inwoners maar 
van de gemeente, dus ik vind ook niet dat de burger hiervoor moet opdraaien. Gaat mij niet om het 
bedrag maar om het principe. Begrijp die verhoging ook niet, want bij afschaffing van de OAT hoeft de 
gemeente niet meer ruim de helft van de kosten uit dat "spaarpotje" aan te vullen. Dus dat scheelt de 
gemeente. Onzin dus om dan toch de afvalstoffenheffing te gaan verhogen. 

11   

De gemeente heeft toendertijd besloten voor dit systeem te kiezen, dus moeten ze ook de consequenties 
ervan inzien. Het was toen al bekend dat het duur zou zijn en vaak niet goed werkt. 

12   

Als OAT slechts een deel van het afval verwerkt is het niet in verhouding om de afvalstoffenheffing te 
verhogen. 

13   Dit is of was een proef vd gemeente, dan maar geld halen uit de organisatie! 

14   

De Almeerders hebben niet om dit systeem gevraagd en zouden er dus niet voor moeten betalen (niet 
linksom via de heffing en niet rechtsom via de gemeentebegroting). O.h.a. meen ik dat het Almeerse 
bestuur bij prestigeprojecten tevoren zorgvuldiger begrotingsonderzoek en risicoanalyse moet doen/laten 
uitvoeren alvorens te beslissen om e.e.a. te doen. 

15   oat moet weg 

16   zie toelichting bij vraag 2 

17   gewoon stoppen ermee. 

18   

Bedenk wat het kost als je steeds maar weer het kleine straatafval weg moet halen en bakken moet 
legen, het systeem moet wel efficiënter worden. 



 

No. 
  

 

Answer 

19   

Deze stelling is ONJUIST: de kosten van het OAT zijn al verrekend in het huidige tarief. Deze 
vraagstelling is erg suggestief!!! 

20   

Voordat hier een uitspraak over kan worden gedaan, moet eerst duidelijk zijn wat de voor- en de nadelen 
zijn. En wie die voor- en nadelen ontvangt. M.a.w., het moet allemaal beter op een rijtje worden gezet. 

21   

Wanneer de pat voordelen zou bieden zou ik het biet erg vinden om meer te betalen. Helaas is dit niet 
het geval en wil ik er niet meer voor betalen 

22   

Ik wil dat OAT stopt en er dus niet voor betalen. 13 euro keer alle inwoners is feel geld wat mooi gestopt 
kan worden in afval scheiden en recyclen. 

23   Staat niet ter discussie. OAT moet verdwijnen, dat is toch meer dan duidelijk !!?? 

24   

Volgens mij betaald heel almere al mee aan deze witte olifant, die 13 euro extra kan het probleem niet 
zijn 

25   

Als het geen economische oplossing is dan stoppen we. Laat dit niet het zoveelste prestige dingetje 
worden voor een kleine groep die betaald wordt door de rest. 

26   

De totale kosten van OAT bedragen dus circa 2x 13 is 26 eur. per huishouden in Almere. Alleen om het 
centrum van een dergelijk hi-tech systeem te voorzien. Nergens in NL is een dergelijk systeem in gebruik 
en dat al sinds 1999, in 15 jaar tijd heeft de Almeerse gemeenteraad dus nog niet in kunnen zien dat het 
systeem geldverspilling is, dit in tegenstelling tot de rest van het land. OAT moet worden afgeschaft! 

27   als het veel milieuwvoordelen heeft ben ik wel bereid deze extra bijdrage te betalen 

28   

Ik vindt dat 50% van de extra kosten op de gebruikers mag worden verhaald (zij hebben er gemak van), 
de andere 50% uit de gemeenschappelijke middelen (dus deels hogere afvalstoffenheffing). 

29   Heb eigenljk geen idee of ik dat heb 

30   

het is uberhaupt zonde dat hier al zoveel kosten voor gemaakt zijn. het is een foute beslissing geweest 
van de gemeente om hiermee te beginnen. snel afschaffen en gezamelijk de kosten dragen. wordt het in 
ieder geval op termijn 13,- goedkoper. 

31   

Lees onderstaand rapport, je vraagt je werkelijk af waarom het ooit gebouwd is. Ongelofelijk dom. 
Gemeente Almere Onderzoek functioneren Ondergronds Afval Transportsysteem (OAT) Huidig 
functioneren en stand still scenario 7 september 2011 Stellers: Drs. ing. P.M.J. de Bruin, R.A. Zuyderduyn 
M.F. Boels MSc. 

32   

lijkt me een extra kosten van het project zijn voor de gemeente en zeker niet voor de overige achteloze 
burgers die hier zijn ingetrapt 

33   

De gemeente zou kunnen proberen om de stroom van reparatiekosten aan het OAT wat te verkleinen 
door "saboteurs" op te sporen en te beboeten. Ik heb in anderhalf jaar tijd heel wat kapotte inwerppunten 
gezien en meestal was dit doordat mensen grofvuil in de opening probeerden te proppen. Een voorbeeldje 
van dingen die ik in het OAT heb zien vast zitten en die er duidelijk met geweld in waren gewrongen: 
complete paraplus, een hele stofzuiger met stofzuigerstang, een halve kast van spaanplaat en 
vuilniszakken gevuld met bouwmaterialen. Overigens kunnen de inwerppunten van het OAT ook voorzien 
worden van platen die de opening wat kleiner maken zodat er alleen nog vuilniszakken van maximaal 
~60 liter doorheen passen. Het is dan natuurlijk wel belangrijk dat de randen van deze plaat genoeg 
afgerond zijn zodat ze de vuilniszak niet kapot maken, want de platen op de oud-papier inwerppunten 
zijn scherp genoeg om je handen aan open te halen. 

34   

Hoe zit dat dan met andere factoren, zoals het lagere aantal banen (dus wellicht meer uitkeringen) bij het 
voortbestaan van OAT? Ik kan dit op grond van de geboden informatie niet goed beoordelen. 

35   

Kan er elders dan bezuinigd worden? Bijvoorbeeld minder luxe broodjes bij de catering op 
gemeenteborrels... ;) ? 

36   

Als het OAT wordt gestopt, moeten meer mensen betaald worden, moeten er extra vuilniswagens worden 
gekocht, die vuilniswagens kosten benzine en vervuilen de lucht. Afval inzamelen in parkeergarages kost 
parkeerinkomsten. Hoeveel kost dat allemaal? Die kosten worden ook betaald door de gemeenschap. Dit 
is een sturende vraag waarbij geen objectief vergelijkingsmateriaal wordt geboden. Antwoord: Dat is lood 
om oud ijzer, de kosten moeten toch door de gemeenschap worden betaald 

37   zie eerdere antwoorden 

38   

Geen OAT: maar wel meer mensen aan het werk, dus levert werkgelegenheid op, minder uitkeringen en 
lagere afvalstoffenheffing. Een win win situatie! 



 

No. 
  

 

Answer 

39   Het kost extra, dus stoppen met betalen. 

40   

Het is eigenlijk altijd hetzelfde: de gemeente WIL maar de burger MOET er hoe je het ook wendt of keert 
voor op draaien. Dat is altijd jammer. 

41   Hier heb ik nog mening over. 

42   

Luxe van oat mag door gebruikers betaald worden. Zijn hoevengeen bakken ge (laten) reinigen. Plek in 
de tuin te maken en het aanzicht van de wijk is mooier, al die containers voor de deur zijn vreselijk lelijk 
in veel wijken. Kortom hier mogen de oat gevruikers zelf wel extra voor betalen. 

43   

De winkeliers in het stadscentrum hebben profijt van het systeem omdat er dan geen vuilniswagens door 
het centrum rijden. Zij dienen daarom de extra kosten van dit profijt (mede) te dragen. 

44   

U kiest ervoor uw vraagstelling op deze wijze te formuleren. Als het OAT het beste systeem is om het 
centrum van Almere van afval te ontdoen, dan moeten die kosten door heel Almere gedeeld worden Als 
er een alternatief systeem wordt ontwikkeld dat er toe leidt dat afval minder frequent afgevoerd wordt, 
leidt dat tot opslag bij/in de woningen en bedrijven. Kan dat zonder dat het centrum vervuild? 

45   

ik zie liever meer banen , meer afvalscheiding en minder kosten. |Dat geeft voordeel op alle fronten. 
zeker als er werklozen aan een baan komen hierdoor|!!! IK begrijp ook niet waarom de gemeente zo''n 
positieve beslissing niet gewoon doorzet. 

46   

Extra kosten door gebruikers laten betalen, op voorwaarde dat zij voor het OAT zijn. Laat gebruikers 
inspraak hebben op de keuze voor of tegen OAT 

47   

Er moet gekeken worden of de kosten van OAT toch verlaagd kunnen worden door b.v. efficienter kunnen 
draaien etc. Als het niet kan, dan zou de gebruikers van het OAT misschien wel zelf bereid zijn om meer 
te betalen om het systeem te houden. 

48   

Er is ooit - neem ik aan - weloverwogen voor dit systeem gekozen. Als het een goed systeem is wil ik 
daar best extra voor betalen, ook al gebruik ik het niet zelf. Het is tenslotte van de stad. 

49   

Dit achterlijke dure, maar mooie systeem moet gewoon goed werken!!! Dan hoeft er ook niet steeds weer 
over gediscussieerd te worden, wat ook ontzettend veel geld (en tijd) kost. Wie is verantwoordelijk voor 
het niet goed functioneren van dit systeem? De verantwoordelijke moet aangesproken worden, of betalen 
voor het niet voldoen. 

50   Graag het hele plaatje 

51   

Als zeer weinig afval producerende vrijgezel heb ik al moeite genoeg met de hoogte van de 
afvalstoffenheffing. Meer geld betalen voor iets waar ik helemaal geen gebruik van maak stuit mij dan 
ook heftig tegen de keel. 

52   

Wederom een onduidelijke vraag: is het 13 euro extra als IEDERE inwoner meebetaalt? Als dat zo is, dan 
zouden inwoners die gebruik maken van het OAT, dus nog veel en veel meer moeten betalen als het 
enkel en alleen verrekend zou worden met de gebruikers? 

53   Als het OAT stopt, is deze vraag niet van toepassing 

54   IK BEN TEGEN OAT. 

55   . 

56   Eerlijk en rechtvaardig oordeel verwacht van de gemeente zelf. 

57   

het is lood om oud ijzer ; maar het maakt het misschien overzichtelijker als het apart zichtbaar blijft en 
een andere titel krijgt bijv. "meerkosten afvalsysteem t.b.v. hogere leefbaarheid in centrum" Is er al 
rekening mee gehouden dat er mensen zijn die vrijgesteld zijn van betaling van deze heffing dus ook van 
die 13 euro ? (ik heb geen idee hoe groot deze groep is) 

58   kosten delen gebruikers en geen gebruikers 

59   

De gebruikers zijn tot het systeem veroordeeld en hebben dus geen keus. De kosten moeten dus gewoon 
via de afvalstoffenheffing worden verrekend. 



 

No. 
  

 

Answer 

60   

Ik vind het bijzonder dat de inwoners van Almere dwingende regels omtrent afvalscheiding opgelegd 
krijgen vanwege 'afvalvrije gemeente' (waar ik op zich voor ben) en dat er dan een peperduur systeem in 
stand gehouden zou worden wat niet bijdraagt aan die doelstelling. OAT moet stoppen, wat mij betreft. 

61   wij betalen genoeg belastingen. Dus dat is de taak van de gemeente het te betalen. 

62   

Dat er nu een verschrikkelijk duur systeem voor niks is aangelegd, waarvan de ontmanteling ook het 
hoognodige gaat kosten... maar daarover hoor je niemand. Blijkbaar is de gemeente goed in het geld van 
haar burgers over de balk smijten, met een beetje gezond verstand had elke sufferd van te voren kunnen 
bedenken dat een OAT-systeem niet werkt. De kosten mogen wat mij betreft bij de ontwerper van het 
systeem neergelegd worden. 

63   

Hoe kan het dat het afschaffen goedkoper is maar tegelijk de heffingen stijgen. Dan is het systeem dus 
niet goedkoper, want de gemeente gaat geld regelen via de inwoners. 

64   

De kosten moeten gelijk blijven of omlaag. iedereen moet bezuinigen dus de heffingen ook. De gemeente 
moet geen geldgat creeren dus reduceer de kosten op de OAT. 

65   

Onderzoek naar alternatieven en serieuze, kosten efficiënte oplossingen voor een stad zonder afval. Kan 
de stad zo mogelijk zelfs geld opleveren 

66   Regelen via de onroerendgoed belasting 

67   

De totale kosten van het huidige systeem zijn gebaseerd op een systeem dat kennelijk nog in de 
experimentele fase verkeerd (zie gering aantal gebruikers). Bereken eerst eens wat de kosten worden als 
het OAT-systeem stadsbreed wordt opgezet en wordt opgenomen in het huidige 
afvalstoffenheffingssysteem. 

68   Oat is duurder, geeft geen extra banen, dus afschaffen. 

69   

Wat een cryptische vraagstelling. Ik wil dat die OAT stopt. Over welke kosten hebben we het dan hier???? 
Hoe dan ook, ik wil er niet voor betalen. Dat was toch het uitgangspunt van al deze vragen, dat de kosten 
zo hoog waren? 

70   Als het systeem echt goed werkt,dan kan men de kosten op de gebruikers verhalen. 

 


