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Geachte heer, mevrouw. 

Op 1 oktober 2013 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van het CDA over het 
scheiden van afval door scholen en sportverenigingen. Onderstaand treft u de 
beantwoording aan. 

Vraag 1: Bieden sportverenigingen en scholen afval gescheiden aan? 

Antwoord: Vanuit de Wet milieubeheer heeft de gemeente zorgplicht voor de inzameling en 
verwerking van het huishoudelijk afval. Bedrijfsafval valt niet onder onze zorgplicht. Scholen 
en sportverenigingen zijn op basis van het gemeentelijk afvalbeleid niet verplicht hun 
bedrijfsafval gescheiden in te zamelen. 

Vraag 2: Indien antwoord op vraag 1. onbekend is: Komt er binnenkort een inventarisatie om 
het aantal sportsportverenigingen en scholen die wel het afval gescheiden aanbieden in 
kaart te brengen? 

Antwoord: Hoewel wij geen zeggenschap hebben over de afvalinzameling van instellingen 
en bedrijven, streven wij wel na dat afval wordt gescheiden in onze gemeente. Met scholen 
zijn wij reeds in gesprek om - in de breedste zin van het woord - te verduurzamen. Het 
Natuur- en Milieueducatie Centrum Haarlemmermeer (NMCH) zal de sportverenigingen 
aanschrijven en het belang van het scheiden van afval benadrukken. 

Vraag 3: Indien het antwoord op vraag 1. Positiefis: Hoe hoog is het aantal 
sportverenigingen en scholen dat doet aan afvalscheiding. 

FSC 
wwwfscorg 

MIX 

Papior van 
varantwoorde 

herkomsl 

FSC»C104336 



Onskenmerk 2 0 1 3 . 0 0 7 3 7 3 1 

Volgvel 2 

Antwoord: Wel is bekend dat Sportfondsen Haarlemmermeer voor de vier grote 
binnensportaccommodaties haar afval gescheiden inzamelt. 

Vraag 4: Indien het antwoord op vraag 1 negatiefis: kunt u aangeven of het wellicht niet 
aantrekkelijk is voor sportverenigingen en scholen om afval te gescheiden aan te bieden 
bijvoorbeeld vanwege de (hoge) kosten. 

Antwoord: Het scheiden van afval loont. Hoe beter dit gebeurt des te minder de kosten. Het 
verminderen van kosten is naast een beter milieu een belangrijke stimulans om het afval 
gescheiden aan te bieden. Voorts gaat het verpakkende bedrijfsleven in 2014 een Plastic 
Heroes inzamelsysteem voor kunststof bij sportaccommodaties uitrollen. Hierbij worden de 
gebruikers gericht gemotiveerd. 

Vraag 5: Bent u met het CDA van mening dat het scheiden van afval door sportverenigingen 
en scholen - naast het belang voor het milieu - van belang is om milieubewust gedrag van 
(jonge) sporters en schoolkinderen te stimuleren? 

Antwoord: Daar zijn wij het mee eens, indien het onderdeel uitmaakt van een breder pakket 
aan maatregelen gericht op het verduurzamen van het onderwijs. Om die reden zetten wij 
ons in vanuit het programma Duurzaamheid om scholen en hun leerlingen te stimuleren tot 
duurzame initiatieven en duurzaam gedrag, onder andere door het NMCH lessen en 
projecten te laten verzorgen op het gebied van natuur- en milieueducatie (primair onderwijs) 
en het project Opgroeien met Duurzaamheid, gericht op het voortgezet onderwijs. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
_ bui gemeeft^r en wethouders van de gemeente Haarlemmemneer, 

de burgesqeester, 

drs. Th.LiN. Weterings 


