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Vragen ex. art. 38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad

Geachte leden van de raad,

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 38, lid 2 van het Reglement van Orde voor de
vergaderingen van de raad, treft u bijgevoegd een aantal schriftelijke vragen aan, ingediend
door de raadsfracties Wakker Emmen en CDA.
De vragen hebben betrekking op beëindigen che mokar.
Van de schriftelijke beantwoording wordt u te zijner tijd in kennis gesteld.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen
namens dezen,
De assistonf-ge me e nte se cre taris.
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Geachte college,
Onlangs heeft Area gepubliceerd dat vanaf 1 januari 2013 Area stopt met de inzameling van Klein
Chemisch Afval (KCA) door middel van de zogeheten Chemokar vanwege kostenbesparingen. Het
KCA dient door burgers nu zelf te worden gebracht naar de miiieustraat. In de door het raad
vastgestelde Kaderplan Afvalstoffen 2010 - 2015 staat niet omschreven hoe er in de toekomst dient
te worden omgegaan met KCA. De fracties van het CDA en Wakker Emmen hebben kennis genomen
met het concept uitvoeringsprogramma, zoals omstaat omschreven in het raadsvoorstel. Het
beëindigen van de Chemokar maakt onderdeel uit van het concept uitvoeringsprogramma. De
fracties van het CDA en Wakker Emmen hebben over beide de volgende vragen.
1.

Wat is de status van het ter kennis aangeboden concept document uitvoeringsprogramma
Kaderplan afvalstoffen 2010 - 2015, zoals deze is opgenomen als bijlage bij het raadsvoorstel
van 16 december 2010?
2. Wat is de kostenbesparing die Area verwacht te behalen met stoppen van inzameling van
KCA door middel van de chemokar?
Uit het kaderplan blijkt dat uit vergelijking met andere (Area) gemeenten Emmer huishoudens
minder frequent gebruik maken van de milieustraat en gemiddeld brengen de bezoekers die er
komen minder afval per bezoek. Daarnaast blijkt dat Emmer huishoudens nog onvoldoende hun afval
scheiden t.o.v. het Landelijk Afvalbeheersplan. Uit het kaderplan 2010-2015 blijkt tevens dat 5196 van
het afval door de Emmer huishoudens wordt gescheiden, terwijl de norm 6096 is. In Emmen blijkt dat
er 1596 meer restafval wordt ingezameld dan andere huishoudens.
Resumerend betekent dit er nog onvoldoende wordt gescheiden, er meer restafval verdwijnt in de
container dan gemiddeld en dat Emmer huishoudens minder frequent gebruik maken van de
milieustraat en tijdens het bezoek minder afval brengen. De fracties van CDA en Wakker Emmen
maken zich dan ook zorgen over de gevolgen van het afschaffen van de chemokar en de gevolgen die
dit zal hebben voor het verdwijnen van KCA in de grijze container of elders.
3.

Is het college met het CDA en Wakker Emmen van mening dat gezien bovenstaande
motivatie, de kans vergroot wordt dat klein chemisch afval (KCA) zal verdwijnen in de grijze
container of elders en deze ontwikkeling nadelige gevolgen zal hebben voor de 6096
scheidingsnorm uit het Landelijk Afvalbeheersplan?

4.

Is het college bereidt om de mogelijkheden tot inzameling van KCA door de chemokar niet
één maal per maand, maar twee maandelijks te laten rijden of een vast inleverpunt per dorp
of wijk te realiseren?
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