Vragen vanuit de raad aan het college:

A. Schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 36 Reglement van Orde (beantwoording
binnen 30 dagen)
B. Schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording in de raads- of
commissievergadering
C. Technische vragen over onderwerpen geagendeerd voor een commissieen/of raadsvergadering
D. Overige technische vragen (vragen die geen betrekking hebben op een voorliggend
raadsvoorstel of onderwerp op de commissieagenda; beantwoording binnen 30 dagen)

Categorie: C
Onderwerp: Voortgangsrapportage 2022
Naam en fractie: MHAG Witjes, Lijst 10
Datum indienen: 25 mei 2022
Afdeling: .......
Contactpersoon: .........

Inleiding/Aanleiding: Voortgangsrapportage 2022
Vraag/Vragen:
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
1. Wat zijn de exacte kosten van de plastic zakken die gebruikt worden voor het inzamelen
van plastic afval en hoe verhouden die zich tot de prijs van een container zoals deze nu
gebruikt wordt voor het inzamelen van bijvoorbeeld karton?
Antwoord:
De prijzen op de kunststofmarkt, die zowel van invloed zijn op de kosten van plastic zakken als
van de containers, bevinden zich op het ogenblik in een erg opwaartse lijn. In 2021 waren de
kosten voor de aanschaf van plastic zakken € 73.000, waarbij wij er overigens wel van uit gaan
dat niet alle plastic zakken worden gebruikt voor het aanbieden van PMD. De kosten voor een
container zullen circa € 45.000 op jaarbasis bedragen. De keuze voor de plastic zak is overigens
destijds vooral gemaakt omdat bij het inzamelen in een container met enige regelmaat vervuiling
optrad en dat leidde tot afkeur van vrachten en daarmee extra kosten. Van de plastic
zakkeninzameling is nog nooit een vracht afgekeurd.

7. Volksgezondheid en duurzaamheid
1. Wordt/ is de milieuschade gemeten/ inzichtelijk die de CO2 neutrale gemeente en
samenleving met zich meebrengt? En zoja, hoe?
Antwoord:
o
o

o

o

De reductie van CO2 is (direct) gekoppeld aan de energietransitie: het besparen van energie
(o.a. door isolatie, efficiënte apparatuur e.d.) en de overgang van fossiele brandstoffen naar
duurzaam opgewekte energie.
Er komen landelijk steeds meer inzichten in wat de mogelijke milieubelasting is van de
alternatieven maatregelen (op het niveau van grondstoffen – productie – installatie/gebruik –
na gebruik). Inzicht in wat dit precies voor concrete projecten betekend is er niet of
nauwelijks. Opgemerkt wordt dat gegevens over de mogelijke milieuschade van de
‘traditionele maatregelen’ (op het niveau van grondstoffen tot gebruik/afval) vaak ook niet
voorhandig is (als voorbeeld de productie van een elektrische auto versus de productie van
een traditionele auto).
Voor het CO2 neutraal maken van de eigen organisatie (ambitie voor 2025) maken we
gebruik van de methodiek ‘CO2 prestatieladder’. In deze methodiek worden de verschillende
niveaus mee gewogen. Eind 2019 is de monitoringstool de CO2-Prestatieladder ingevoerd
waarmee de CO2 - en energieprestaties van de eigen organisatie is gemeten. Het jaar 2018
is het basis jaar. Bij de monitoring wordt terug gekeken.
Op basis van de CO2 prestatieladder is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Voor het
ondersteunen van de uitvoering en voor de monitoring om bij te kunnen sturen zijn extra
middelen nodig. Deze middelen zijn door u in de Kadernota 2022 beschikbaar gesteld vanaf
2022. In 2022 wordt gestart met de tweejarige monitoring. Het voorstel is om de tweejarige
cyclus te starten vanaf het jaar 2020.
Juist om ook de effecten (zowel positief als negatief) mee te laten wegen bij de
besluitvorming (zoals inkoop en aanbestedingen) voert de gemeente Zevenaar circulaire
economie in waarbij het optimaliseren van hergebruik en het minimaliseren van waarde
vernietiging voorop staat.

Algemene vragen:
1. Op dit moment zijn er een aantal plaatsen waar inwoners hinder ondervinden van de
wijze waarop containers en plastic zakken geplaatst worden. Deze staan midden op
de stoep, terwijl er geen afrit/ oprit aanwezig is. Inwoners met een kinderwagen of
rollator ondervinden hier hinder van of kunnen gewoonweg er niet langs. Is het
mogelijk op deze locaties de containers en plastic zakken op een andere manier te
plaatsen? Is het mogelijk voor de plastic zakken zogenaamde lantaarnpaalhaken te
gebruiken, zoals de kroonring? (www.kroonring.nl) om de overlast te verminderen?
Antwoord:

Wij zijn in zijn algemeenheid geen voorstander van het gebruik van ringen. Voor de inzamelaars is
het lastiger om die zakken mee te nemen. Ook is het gevaar aanwezig dat de zakken permanent
opgehangen worden. Dit is ook in andere gemeenten gebeurd.
In Zevenaar hebben we alleen op verzoek een enkele ring aangebracht op specifieke locaties (in
het buitengebied) waar deze slechts door één of hooguit een paar mensen gebruikt worden.

