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Wij stellen u voor kennis te nemen van:
de beantwoording van de motie omtrent bamboeborden.
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Inleiding
Uw raad heeft in maart 2019 motie M13-5 aangenomen waarin het college wordt verzocht om de ‘voor
–en nadelen van het gebruik van bamboe bij vervanging of nieuwplaatsing van borden’ te
onderzoeken. Dit onderzoek is gekoppeld aan de aanbesteding van het nieuwe meerjarige
raamcontract voor bebording en daarmee thans in volle gang. In de tussentijd is er een aantal
bamboeborden ingekocht. Onlangs is de reconstructie van de Ten Oeverstraat (het deel dat parallel
loopt aan de Wethouder Alferinkweg, nabij de zaagtandwoningen) gestart. In deze herinrichting zullen
bij de afronding ook nieuwe borden worden geplaatst. De hoeveelheid borden wordt waar mogelijk
beperkt, maar voor de borden die noodzakelijk zijn biedt dit een mooie kans voor de toepassing van
bamboeborden.
Kernboodschap
Het college is voornemens om een kleinschalige pilot uit te voeren met deze borden om de toepassing
in de Zwolse praktijk te beproeven en monitoren. Daarmee geeft Zwolle een duidelijk en positief
signaal af dat we open staan voor innovaties op het gebied van circulariteit en/of duurzaamheid.
Consequenties
Er zijn geen aanvullende kosten met dit voorstel gemoeid. De aanschaf van de borden kon worden
opgevangen binnen beschikbaar budget.
Communicatie
De buurt zal actief worden geïnformeerd over de toepassing. Ook zal de pers worden meegenomen in
dit voornemen.
Vervolg
Voor het verdere onderzoek naar de voor –en nadelen is de samenwerking met ONS opgestart en is
tevens overleg gaande met buurgemeenten Kampen en Dalfsen met het oog op mogelijk gezamenlijke
inkoop. Ook is contact gelegd met VNVF (vereniging van verkeersbordfabrikanten). Deze laatste is in
samenwerking met onderzoeks/adviesbureau CE Delft bezig met het ontwikkelen van een life cycle
analysis-methodiek voor de materiaaltoepassing van borden. Door deze methodiek op te nemen in de
nieuwe aanbesteding kan, naar verwachting, een goede afweging en waardering plaatsvinden op basis
van objectieve criteria voor circulariteit en/of duurzaamheid.
Openbaarheid
Deze informatienota is openbaar
Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris
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