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College van B&W
D66 Zwolle, Marco van Driel
14 januari 2019
Verzoek tot verplicht stellen herbruikbare plastic bekers tijdens evenementen

Geacht college,
Duurzaamheid is een thema dat door de gehele raad wordt beschreven als een van de belangrijkste
thema’s van de aankomende termijn, of misschien wel termijnen. Er is binnen de gemeente Zwolle
dan ook sprake van verduurzaming van het beleid. Die ontwikkeling juicht D66 van harte toe, maar
onze partij ziet ook dat er nog terreinen zijn waarop relatief eenvoudig winst te behalen valt.
Op 10 januari 2019 publiceerde nu.nl een artikel van de Amsterdamse nieuwszender AT5 waarin werd
geschreven dat de gemeente heeft besloten om feestorganisatoren te verplichten om tijdens
evenementen herbruikbare plastic bekers te gebruiken.
https://www.nu.nl/amsterdam/5676143/plastic-wegwerpbekertjes-niet-meer-toegestaan-feesten-in-stad.html

In Zwolle is dat momenteel nog niet het geval. Er zijn reeds enkele organisatoren die herbruikbare
statiegeldbekers (hardcups) gebruiken, maar omdat het in Zwolle nog niet verplicht is ontstaan er nog
met enige regelmaat zeer ongewenste situaties. In het licht van de verduurzaming van het
gemeentelijk beleid situaties die wat ons betreft zelfs bijna ‘onverkoopbaar’ zijn.
Op onderstaande foto is te zien hoe het Weezenlanden Park na afloop van het evenement ‘Vliegende
vrienden van Amstel live’ (op 15 september 2018 jl.) verandert in een ‘plastic park’ door het gebruik
van wegwerp plastic.

(de foto is genomen door een van de leden van onze fractie)

De fractie van D66 wil het college de volgende vragen stellen:
1) Is het college het met D66 eens dat het, in deze tijd van verduurzaming, eigenlijk niet meer
kan dat er zoveel (niet recyclebaar) afval ontstaat tijdens een (eendaags) evenement?
2) Is het college bereid het voor evenementenorganisatoren tijdens evenementen (net als in
Amsterdam) verplicht te stellen om gebruik te maken van (op statiegeld berustte)
herbruikbare plastic bekers?
3) Kan het college deze verplichting als voorwaarde opnemen in de vergunningsaanvraag, zodat
organisatoren hier ook aan moeten voldoen?
4) Is het college bereid om ook de overige maatregelen die de gemeente Amsterdam neemt te
onderzoeken, zodat de gemeente Zwolle haar evenementen verder kan verduurzamen?
Het gaat om het aanleggen van vast stroom- en waterpunten op veelgebruikte evenementen
locaties, zodat er minder gebruik gemaakt hoeft te worden van dieselgeneratoren en het
aantal vrachtbewegingen voor evenementen terug te dringen.
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