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Tijdens de raadsbehandeling van de Visie op het Beheer van de Openbare Ruimte op 9
november 2015 heb ik toegezegd u nader te informeren over de afspraken met Rova
ten aanzien van de verdienmogelijkheden van groenafval bij het beheer van de
openbare ruimte.
Was het groenafval in het verleden een kostenpost, tegenwoordig is het een
herbruikbare grondstof die vaak zelfs geld oplevert. Het hergebruiken en vermarkten
van het groenafval dat vrijkomt bij het beheer van de openbare ruimte in Zwolle maakt
integraal onderdeel uit van de “Dienstverleningsovereenkomst” (DVO) die we met Rova
hebben afgesloten voor het beheer van de openbare ruimte.
De Rova vult dat op verschillende manier in:
- Een (zeer) beperkt deel van het gemeentelijk groenafval gaat naar de vergister
van Rova en wordt meevergist met het huishoudelijk GFT-afval.
- Een groot deel van het gemeentelijk groenafval gaat naar regionale
composteerbedrijven die het verwerken tot diverse soorten compost.
- Een deel van het takkenhout wordt versnipperd en gebruikt als biomassa voor
o.a. energieopwekking.
- Ook als bomen worden gekapt wordt het hout vermarkt. Afhankelijk van de prijs
die de uitvoerder van het werk biedt (Rova besteed dit specialistisch werk vaak
uit), wordt het in de aanneemsom verrekend of wordt het hout door Rova zelf in
de markt gezet.
- Een deel van het hout van te kappen bomen wordt afgenomen door Binthout
(zie http://binthout.nl/). Onlangs zijn van hout van de beuk aan het Van
Nahuysplein bijvoorbeeld snijplanken gemaakt. Een deel van de producten van
Binthout worden door de gemeente weer gebruikt bij het beheer van de
openbare ruimte.
In incidentele gevallen wordt het hout op een andere manier gebruikt. Zo is afgelopen
jaar een aantal boomstammen van in Holtenbroek gekapte bomen binnen de wijk
hergebruikt als natuurlijke speelobjecten.
De vermarkting heeft ertoe geleid dat de kosten van groenafval die Rova aan de
gemeente Zwolle doorberekend de afgelopen jaren structureel sterk zijn afgenomen.
Een deel van de bezuinigingen bij BOR voor 2016 is daarmee ingevuld (Structurele
meevaller groen i.r.t. het DVO met de Rova, zie het programma Integraal beheer
Openbare Ruimte).
Het groenafval wordt dus binnen de DVO met de Rova al maximaal vermarkt.

