Vragen divers
Onderwerp: Plastic flessen Voetbalvereniging Dommelen.
Datum:

6 december 2018

Gesteld door:

SvV / Fred Emmerik

Portefeuillehouder:

Theo Geldens

Teammanager:

Stijn Smeulders / A. Visser, M. van den
Boomen, P. Verhoeven

Deadline:

6 januari 2019 (graag beantwoording
uiterlijk 31-12)

Vraag:
Voetbalvereniging Dommelen is mede op voordracht van Bar-le-Duc enkele weken
geleden gestart met een inzamelingsactie van lege plastic flessen. Deze actie loopt
thans dermate goed, dat zij elke week zo’n 150 (water)flesjes inzamelen.
Voetbalvereniging Dommelen wil deze actie graag continueren maar zit met het
probleem van afvoer. Thans kan dit nog alleen tegen betaling in ons afvaldepot of met
de milieupas in een ondergrondse container. Wij ondersteunen dit soort acties graag
omdat juist plastic afval als zeer belastend voor het milieu wordt beschouwd. Daarom
de volgende vragen aan u.
1. Kennen wij als gemeente een mogelijkheid om dit soort acties van
sportverenigingen te ondersteunen?
2. Ziet u een andere mogelijkheid waarop de vereniging de plastic flessen kan
afvoeren naar Cure.
Antwoord:
Algemeen
De actie van de producent van flesjes bronwater houdt in dat sportclubs die het merk
in het assortiment opnemen, een gratis recyclebak ontvangen. De producent haalt
vervolgens een jaar lang de ingezamelde flesjes (ook die van andere
frisdrankproducenten) bij de sportclub op. Deelnemende sportclubs maken bovendien
kans op een prijs van €1000,-.
Afval dat bij een sportclub of vereniging vrijkomt is bedrijfsafval en mag uitsluitende
ingezameld worden door erkende bedrijven (vermelding op zgn. “VIHB-lijst”). Deze
afvalstroom mag dus niet op de milieustraat afgegeven worden.

1. Volgens de informatie van de producent van het bronwater worden de ingezamelde flesjes
gratis afgevoerd. Onduidelijk is derhalve op welk soort ondersteuning door de gemeente
gedoeld wordt. Wij zullen contact opnemen met de vereniging met de vraag welk soort
ondersteuning bedoeld wordt.
2. De vereniging mag de flesjes niet afvoeren naar Cure.

