
 

Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 25 oktober 2021 

 

 

Onderwerp : Plastic flessen in de raadzaal 

 

Bijna elke week is er op de donderdag een commissie- of raadsvergadering en sinds kort worden deze 
gehouden in het huis van Cultuur en Bestuur in voormalig Hoogezand. Toen de vergaderingen destijds 
nog in voormalig gemeente Slochteren werden gehouden, stonden er kannen met water op tafel. 
Tegenwoordig maken wij op de nieuwe locatie gebruik van plastic flessen. Elke week worden er in de 
raadszaal ongeveer 40 plastic waterflessen gebruikt (raadsleden, griffie, bodes, andere aanwezigen).  

De fractie van de SP heeft een aantal vragen over de overstap van het gebruik van waterkannen naar 
plastic flesjes.  

Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen schriftelijk te beantwoorden:  

Vraag 1 

Was het een bewuste keuze om over te stappen naar plastic flesjes in de raadszaal?  

Vraag 2 

Bent u er zich van bewust dat er voor de productie van 1 plastic fles, ongeveer 3 tot 5 keer zoveel 
water nodig is dan dat er in de daadwerkelijke fles zit? En als we er dus vanuit gaan dat er 40 flesjes 
van 0,4 liter in de raadszaal worden gebruikt, er in de meest zuinige productie (0,4*3*40=) 48 liter 
water wordt verspild voor de in totaal (0,4*40=) 16 liter die uiteindelijk wordt gedronken? En er dus 
in één maand (48*4=) 192 liter water wordt verspild door het gebruik van plastic flesjes in de 
raadszaal? Om over een jaar nog niet eens te spreken… 

Vraag 3 

Bent u het met de fractie van de SP eens dat het gebruik van plastic flessen in de raadszaal eigenlijk 
onnodig zonde is als men kijkt naar duurzaamheid en verspilling?  

Vraag 4 

Is er een mogelijkheid om terug te gaan naar het gebruik van waterkannen tijdens de verscheidene 
vergaderingen in de raadszaal?  

 

 

Namens de fractie van de SP 
Ida Klaassens 

 
 

 
Algemene informatie:  Een raadslid kan schriftelijke vragen stellen (artikel 33 RvO) aan het college of de burgemeester. Dit 
wordt gebruikt om van het college of burgemeester een verduidelijking te verkrijgen. Het gaat om het verkrijgen van feitelijke 
informatie waarbij een opvatting van het college  wordt gevraagd. De gevraagde informatie is in het belang van het functioneren 



 

als raadslid.  
 
Informatie over de procedure voor raadsleden: Raadsleden dienen schriftelijke vragen in bij de griffier. Daarbij wordt 
aangegeven of er een voorkeur voor schriftelijke of mondelinge beantwoording bestaat.  

1. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat de vragen zijn 
ingediend. Tenzij het college of de burgemeester de griffier gemotiveerd in kennis stelt dat dit onmogelijk is, waarbij 
tevens aangegeven wordt binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden. De beantwoording vindt schriftelijk 
plaats via een niet ondertekende brief.  

2. Het college moet mondelinge vragen uiterlijk beantwoorden in de eerste openbare  raadsvergadering, na het verstrijken 
van de periode van dertig dagen na de datum van indiening van de vragen. 

 

Informatie over de procedure voor de organisatie:  De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en 
regelen: schriftelijke vragen art. 33  

 

https://intranet.midden-groningen.nl/Project/CollegeBWagendasenbesluiten/Pages/Q_F2tEh_OU-RoXvn-rnUZw#H1n7hWIiyUGbGtmQUpU4oQ

