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Beste heer Van ‘t Hof,

Naar aanleiding van uw bovenvermelde brief geven wij graag antwoord op de door u gestelde vragen:
vragen
1. Bent u bekend met de vele initiatieven om gebruik van wegwerpplastic terug te dringen en zelfs te verbieden?
Antwoord:
Ja , daar zijn we mee bekend.
In de concept (kader)nota Evenementenbeleid is daarom ook het voornemen opgenomen om de foodprint van
evenementen te beperken. Omdat hier op diverse manieren uitvoering aan kan worden gegeven, en dit per evenement
verschillend is, kunnen organisatoren gebruik maken van een duurzaamheidsadvies. Met zo'n advies worden de
mogelijkheden in beeld gebracht en groeit de bewustwording bij organisatoren
2. Wordt door het college de noodzaak tot terugdringen en verbieden onderschreven.
Antwoord:
Wij zouden inderdaad graag de hoeveelheid wegwerpplastic terugdringen.
3. Is het college bekend met de alternatieve zoals bio-based bekers dan wel biologisch afbreekbare versies?
Antwoord:
Met regelmaat passeren er initiatieven en voorbeelden die elders worden beproefd waar het gaat om
plasticvervangers. Daar zijn wij mee bekend.
4. Is het college bereid te overwegen om als alternatief ook statiegeld hard plastic bekers of te kopen bekers toe te
staan, zoals ook bij Foodtruckfestival Bergen op Zoom afgelopen keer is toegepast, met inachtname van de
organisatorische en praktische invalshoek en in en na overleg met de ondernemers.
Antwoord:
Ja, dat zullen we zeker overwegen. Eerder ontvingen wij een groep leerlingen van een middelbare school die met een
soortgelijke suggestie kwam. We willen daar graag een vervolg aan geven en dat sluit aan op de door u gestelde
vragen.

5. Bent u bereid om met de horeca ondernemers in de binnenstad en evenementen organisatoren in overleg te treden
om deze statiegeld of koop opties te bespreken en tot afspraken te komen?
Antwoord:
Ja, die stap is essentieel en daartoe zijn wij dan ook zeker bereid.
6. Is het college daarna bereid om zo snel mogelijk stappen te ondernemen om de voorschriften voor gebruik van
wegwerpplastic aan te passen en dwingend milieu technisch aanvaardbare alternatieven te eisen, nadat dus hiervoor
praktisch invulling wordt gevonden?
Antwoord:
Er spelen nog meer factoren binnen dit vraagstuk een rol. Zoals veiligheid, de aanleiding om plastic bekers te gaan
gebruiken, en opruimplicht etc. Deze dienen zorgvuldig te worden afgewogen alvorens definitief kan worden besloten
om over te gaan op alternatieven voor het gebruik van wegwerpplastic.
7. Kunt u aangeven op welke termijn deze voorschriften dan zouden kunnen worden aangepast om gebruik van
wegwerpplastic zo snel mogelijk verder te voorkomen?
Antwoord:
Aangezien er diverse betrokkenen zijn bij dit vraagstuk is het lastig hier een termijn aan te koppelen.
Net als u zijn wij van mening dat ook hier geldt “ hoe eerder hoe beter” en zodra er zicht is op een alternatief zullen we
u daarover informeren.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met M.W. van der Mast,
bereikbaar via telefoonnummer 0164-277408.
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