REGELGEVING

Frank Aalbers kweekt oesterzwammen op koffiedik, maar moest daarvoor wel wat bureacratie omzeilen. FOTO: ROB VOSS VOOR HET FD

Zwolle frustreert recycling, terwijl
de stad graag circulair wil zijn
Nelleke Trappenburg
Amsterdam
Overheden schermen er graag mee
dat ze duurzaamheid stimuleren,
zo ook Zwolle. De hoofdstad van
Overijssel zegt zich hard te maken
voor een circulaire economie, oftewel een samenleving zonder vervuiling en materiaalverspilling. Maar
in de praktijk stuiten Zwolse ondernemers die hiermee aan de slag willen op obstakels. De regelgeving
blijkt nog niet klaar voor de nieuwe ambities, waardoor er knullige
situaties ontstaan.
Zo kwam ondernemer Frank
Aalbers vorig jaar op het idee om
oesterzwammen te kweken op
kofﬁedik en zo kofﬁeafval te hergebruiken. Zijn bedrijf Zwolsche
Zwammen lijkt helemaal aan te
sluiten bij de missie van de gemeente. Toch ervoer hij naar eigen zeggen bij de oprichting meer
tegenwerking dan medewerking
van de Zwolse ambtenaren.
De bedoeling was om kofﬁedik
op te halen bij horecaondernemingen om daar vervolgens in zijn eigen kwekerij zwammen op te telen.
De gemeente verbood dat. Kofﬁedik inzamelen geldt namelijk als
het ophalen van afval en dat mag
niet zomaar, daar zijn regels voor.
‘Dat zou een hele ingewikkelde procedure worden’, aldus Aalbers.
Er volgden verschillende ge-

sprekken, maar volgens Aalbers
was de gemeente niet bereid om
de situatie te gedogen. ‘Het was
in het begin ook niet duidelijk wie
hier over ging. Ik werd van het kastje naar de muur gestuurd.’
Uiteindelijk werd er iemand
bij de gemeente aangewezen
om te kijken hoe ze de ondernemer wel konden helpen en werd
een constructie bedacht om de
regels te omzeilen. Aalbers kweekt
zijn oesterzwammen op kofﬁedik
nu ter plekke op locatie, op een
hogeschool. Op die manier hoeft
hij het afval niet eerst op te halen.
Van de oesterzwammen maakt hij
onder meer bitterballen die hij in
een foodtruck verkoopt. Hoewel
de zwammenteler grotere ambities heeft, is hij voor nu blij dat hij
verder kan. Het gedoe met de gemeente heeft hem ruim een halfjaar gekost.
Zwolsche Zwammen is niet het
enige circulaire bedrijf dat in Zwolle tegen de regels aanliep. Ook het
houtrecyclingbedrijf Binthout
kwam al snel in de knel met gemeentelijke voorschriften. Het
bedrijf geeft het hout van zieke
bomen in de stad een nieuw leven
door er houten producten van te
maken. Van een deel van het hout
maakt Binthout palen en bankplanken voor de groenvoorziening
van de stad.
Bij dat laatste deed zich alleen
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Vuilnis
Koffiedik ophalen
is afvalverzameling en daar zijn
regels voor
Gecertificeerd
De gemeente
mag alleen hout
met speciaal
keurmerk kopen

al snel een probleem voor, want de
gemeente mag volgens haar eigen
regels alleen hout inkopen dat
100% gecertiﬁceerd is. Hout van de
zieke stadsbomen heeft geen keurmerk. Ook deze regel is omzeild,
simpelweg door het hout niet over
te nemen van de gemeente, vertelt
Karst Klein, een van de oprichters
van Binthout. ‘Wij leveren nu alleen de dienst, namelijk het maken
van de palen. De gemeente blijft de
eigenaar van het hout’, aldus Klein.
De Zwolse wethouder economie,
René de Heer, geeft toe dat nieuwe,
creatieve ideeën soms niet direct
aansluiten bij de huidige richtlijnen. ‘Maar we denken graag mee
met de initiatiefnemers en richten
ons op hoe het wél kan.’
Heico van der Blonk, lector
aan de Hogeschool Windesheim,
stelt dat dit probleem niet alleen
in Zwolle speelt, maar ook in andere gemeenten en provincies. ‘Ik
hoor regelmatig van bedrijven dat
innovatieve ideeën om verspilling
tegen te gaan stranden op regelgeving. Overheden beseffen dit ook
wel, maar ze weten niet altijd hoe
ze het moeten oplossen.’
Volgens Van der Blonk frustreert
dit de ontwikkeling van circulair
ondernemen. ‘Zeker start-ups en
het midden- en kleinbedrijf hebben vaak niet de juridische capaciteit om met dat soort barrières
om te gaan.’

