De fractie heeft de volgende vragen:
Geachte voorzitter,
Op dinsdag 3 maart 2021 ontving de gemeenteraad een ingezonden brief over de kroonringen voor
het verzamelen van plastic afval in de gemeente Roosendaal.
Daar waar er eerst kroonringen hingen in zowel grote delen van de stad als de dorpen, zijn de
kroonringen nu voornamelijk nog te vinden in de dorpen en worden ze in de stad als er klachten
komen meer en meer verwijderd. Dit gegeven komt ook terug in raadsvragen van de VLP die
beantwoord zijn in november 2020 (166-2020-Beantwoording-raadsvragen-VLP-Kroonringen). Dat de
kroonringen voor een bepaalde overlast kunnen zorgen betekent niet dat alle overlast na het
verwijderen van kroonringen ophoudt of dat men de zakken met plastic afval dan naar een inleverpunt
brengt. Deze zakken komen gewoon bij de lantaarnpaal te liggen waar vroeger een kroonring hing.
De PvdA en VLP horen ook heel erg veel zeer positieve verhalen van inwoners van onze dorpen en in
onze stad over kroonringen. Veel inwoners zijn uiterst content met de kroonringen.
De PvdA en VLP hebben daarom de volgende vragen:

1.
Heeft u kennis genomen van de ingezonden brief? Zo ja, wat is de reactie van de wethouder op
deze brief?
2.
Kan de wethouder zich vinden in de opmerking in de brief dat misschien de kroonringen zélf niet
het probleem zijn, maar gedrag, onwetendheid of onverschilligheid van inwoners?
3.
Hoe is het besluit om te stoppen met het ophangen van nieuwe kroonringen in de stad tot stand
gekomen?
4.
Indien het weghalen van kroonringen te maken heeft gehad met klachten, is er dan onderzoek
per locatie gedaan hoe de meerderheid van omwonenden dacht over de betreffende kroonringen?
5.
Is het besluit te stoppen met het uitbreiden van kroonringen in de stad gecommuniceerd naar
onze inwoners? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
6.
Bent u het met ons eens dat op sommige plaatsen het weghalen van de kroonringen voor méér
overlast door zwerfafval zorgt? Bijvoorbeeld doordat zakken op straat nu door de elementen en/of
door dieren kapot kunnen geraken?
7.
De sterkte van de plastic zakken was volgens u in antwoorden op de eerdere VLP-vragen een
reden niet overal meer kroonringen te gebruiken, of ze zelfs weg te halen. Recent is de gemeente een
zwaardere kwaliteit plastic voor de oranje zakken gaan gebruiken, in verband met het weer blik
inzamelen bij plastic afval. Is dit een reden om het amoveren van kroonringen te heroverwegen?
8.
Ziet u een mogelijkheid om met Saver te kijken naar meertalige informatie over het aanbieden
de zak met plastic afval de avond vóór een ophaaldag? Dit in zowel de app 'Afvalwijzer', in borden
aan de lantarenpalen waar vroeger kroonringen hingen als in communicatie aan huis, waar het dan
niet zo zeer draait om de opsomming van spelregels nogmaals te benoemen of een afvalkalender,
maar echt om goede, constructieve uitleg?
9.

Wat is de rol van de afvalcoach in Roosendaal op het gebied van kroonringen?
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Wij beantwoorden de vraag als volgt:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

De brief is ter kennisgeving aangenomen en doorgezonden naar de betrokken ambtenaren. De
inhoud van de brief wordt gebruikt ter verbetering van de communicatie over PBD afval.
Niet volledig. Gedrag van mensen en gebruik van de kroonringen hebben met elkaar te maken.
Het plaatsen van een kroonring lokt 2 soorten gedrag uit. Ten eerste het ophangen van zakken,
in plaats van het wegzetten op de grond. Ten 2e lokt het op diverse plaatsen ook het gedrag uit
dat een zak 24 uur per dag, 7 dagen per week aan een kroonring gehangen kan worden.
Uiteraard zijn er ook mensen die de zakken altijd te vroeg aanbieden, onafhankelijk van het wel
of niet aanwezig zijn van een kroonring.
Na aanleiding van diverse klachten over de kroonringen is dit besproken en besloten in het
portefeuillehoudersoverleg.
Nee, dit is niet gebeurd.
Dit is niet uitgebreid gecommuniceerd. Bij vragen vanuit bewoners is uitleg gegeven over het
hoe en waarom van deze keuze.
Nee, dieren maken ook een zak kapot als deze aan een kroonring hangt. Ook zakken aan
kroonringen kunnen kapot gaan door de elementen. Bijvoorbeeld door het heen en weer
slingeren in de wind.
Nee. De zakken zijn sterker gemaakt vanwege de toevoeging van blik aan de plastic
verpakkingen en drankenkartonnen. Blik is zwaarder en vooral scherper, waardoor zakken
sneller kapot kunnen gaan. Als deze zakken langer dan een dag aan een kroonring hangen
wordt de kans steeds groter dat de zak kapot gaat en zwerfafval veroorzaakt.
In de Afvalwijzer app is dit niet mogelijk. Ook is het niet mogelijk om de spelregels in 15
verschillende talen op diverse lichtmasten.
De afvalcoach informeert bewoners over het correct aanbieden van PBD afval. Vanwege
corona zijn contacten en huisbezoeken tot een minimum beperkt. Hierdoor is het zeer lastig om
de juiste bewoners persoonlijk te bereiken en uitleg te geven.

Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders,

Wethouder drs. C.F.G.R. (Klaar) Koenraad

