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Wij stellen u voor kennis te nemen van:
De beantwoording van de door de SP gestelde artikel 45 vragen over “Terugplaatsing papiercontainer
Kringloop Zwolle Zuid”
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Inleiding
Op 21 september 2017 heeft de SP de bijgevoegde artikel 45-vragen gesteld over de papiercontainer
bij de kringloop in Zwolle Zuid. Met deze informatienota geven we antwoord op de gestelde vragen.
Kernboodschap
1. Waarom heeft het college er niet voor gekozen de papiercontainer vaker te legen?
Antwoord:
We hebben naar aanleiding van klachten uit de buurt besloten om de container buiten de
openingstijden van de kringloopwinkel weg te halen. De klachten gingen over papier op straat na
sluitingstijd van de kringloopwinkel. Ten aanzien van het aantal dagen per week dat de container
beschikbaar is hebben we een afweging gemaakt tussen het verwachte gebruik en de kosten die het
dagelijks halen en brengen van de container met zich meebrengt. We hebben in overleg met de
omwonenden en de Stichting Kringloop gekozen voor de doordeweekse dagen waarop relatief veel
mensen vrij zijn en we dus veel aanbod verwachten: woensdag en vrijdag. Na de aanpassing van de
beschikbaarheid hebben we geen klachten ontvangen uit de wijk.
De overlast werd veroorzaakt doordat de container niet op een terrein staat die na sluitingstijd is
afgesloten, zoals wel bij de kringloopwinkel aan de Veerallee het geval is. Als de container na
sluitingstijd werd afgesloten, dan werd er papier naast geplaatst. Als de container na sluitingstijd open
bleef staan, dan belandde er vaak ook papier op straat. Het bleek niet mogelijk de container achter de
hekken van de kringloopwinkel te plaatsen.
2. Is het college het met de SP eens dat deze maatregel haaks staat op het Gemeentelijk
Grondstoffenplan en de inzet van de gemeente in te zetten op 100% afvalscheiding?
Antwoord:
Na de introductie van de blauwe mini bij de laagbouw is het gebruik van de contianers bij de Stichting
Kringloop sterk gedaald, maar hebben we de containers bewust laten staan omdat bijvoorbeeld de
hoogbouw nog niet was gefaciliteerd om dicht bij huis oud papier gescheiden in te leveren. Dat wil niet
zeggen dat we altijd maximaal faciliteren. We maken een afweging tussen kosten en opbrengsten,
omdat de kosten uiteindelijk door de Zwollenaren zelf worden betaald.
3. Is het college bereid op korte termijn deze fout recht te zetten en de papiercontainer dagelijks
beschikbaar te stellen en regelmatig te legen?
Antwoord:
Hoewel we uit de wijk geen klachten krijgen over de huidge beschikbaarheid van de container
realiseren we ons dat de container nu alleen overdag op doordeweekse dagen beschikbaar is. We zijn
daarom van plan om de container ook op zaterdag aan te bieden. Bij het nog vaker aanbieden van de
container wegen de voordelen niet meer op tegen de meerkosten (ruim € 10.000 extra kosten per jaar
als de container elke werkdag beschikbaar is).
Omdat we de komende paar jaar in de wijken ook bij de hoogbouw meer voorzieningen voor het
aanbieden van grondstoffen gaan aanbieden, verwachten we overigens dat het gebruik van de
containers bij de Stichting Kringloop verder zal afnemen.
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4. Klopt het dat de container geregeld voor de genoemde eindtijd van 16:30 al weg is gehaald? Zo ja
wat is de reden hiervoor?
Antwoord:
Ons is niet bekend dat de container geregeld voor 16.30 uur weg is weggehaald. Naar aanleiding van
de vragen hebben we bij Rova benadrukt dat de container pas na 16.30 uur wordt weggehaald.
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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De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d. 17-10-2017

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 30 oktober 2017,

de voorzitter,

de griffier,

besluit
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