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Schriftelijke vraag

ln 39 gemeenten gaan vanaf 1 januari pilots van start waarbij maatschappelijke

organisaties een beloning krijgen voor het inzamelen van onder andere PET-flesjes,

blikjes en/of ander verpakkingsmateriaal. De pilots moeten zorgen voor meer

maatschappelijke betrokkenheid bij de strijd tegen zwertafval en bij de gescheiden

inzameling van waardevolle materialen. Deelnemende organisaties krijgen een

beloning van hun gemeente. Dit kunnen financiële beloningen zijn of beloningen in

natura, zoals schoolontbijten of buurtfeesten.-- (zie ook onderstaande publicatie).

De Roosendaalse Lijst heeft over de pilots enkele vragen

1. Wat vindt u van deze pilots en waarom?

2. Waarom heeft de gemeente Roosendaal (nog) niet aangemeld voor deelname?

3. Aanmelden kan ook nog voor deelname vanaf het 2e kwartaal 2016. Bent u

voornemens dat alsnog toe doen en waarom?

Fractie Roosendaatse Lijst,

Sjef van Dorst en Eric de Regt



Beantwoording.

1. De pitots zijn mogetijk interessant en worden nauwtettend gevolgd. Na evatuatie van de diverse

pitots wordt bekeken of 1 of meerdere werkwijzen interessant zijn voor de Roosendaalse situatie.

2. Het Jan Tinbergen Cottege, het Da Vinci Cottege en het Gertrudiscottege hebben sinds 2015 etk at

een retourautomaat voor flesjes, pakjes en btikjes. Deze zijn ter beschikking gesteld door de

Gemeente Roosendaal en werken ook met een betoningssysteem. Het type betoningssysteem wat

hier wordt gehanteerd vatt echter niet binnen de voorwaarden van de pilots. ln 2016 wordt

geprobeerd om het gebruik van deze automaten verder te optimaliseren.

3. De gemeente Roosendaal is niet voornemens om dee[ te nemen aan de proef, maar wacht de

uitkomst van de pitots af. ln Roosendaal wordt binnenkort gestart met een proef omgekeerd

inzamelen. Het tegetijkertijd uitvoeren van meerdere proeven is niet gewenst.

Met vriendetijke groeten,

Toine Theunis ..".\

Wethouder duurzaamheid en milieu


