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Onderwerp: Raadsbrief schriftelijke vragen SP plastic flesjes raadzaal 

 

 
Geachte leden van de raad, 

 

Op 25 oktober jl. heeft de SP schriftelijke vragen gesteld (conform artikel 33 RvO) over plastic 

flesjes in de raadzaal. In deze brief reageren wij op deze vragen. 

 

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

Reactie: 

Ja, dit was een bewuste keuze. Hiervoor zijn twee redenen: 

• Een kan kraanwater, verzorgd door het Grandcafé, kost € 4,50 per stuk dus de 

kosten hiervan lopen aardig op met een ruime hoeveelheid kannen kraanwater in 

de raadzaal, terwijl de plastic flesjes water tegen een zeer lage inkoopprijs zelf 

kunnen worden ingekocht; 

• Op deze manier heeft iedereen die behoefte heeft aan water zijn/haar eigen 

flesje, zodat daarmee de coronaverspreiding kan worden beperkt. 

 

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… 

Reactie: Wij nemen hier bij deze kennis van. 
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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? 

Reactie: 

Vanuit het aspect van duurzaamheid is dat inderdaad het geval. Echter zowel vanuit het 

aspect van kosten als vanuit het aspect van beperking van coronabesmetting vinden wij dit 

nu de beste keuze.  

 

4. Is er een mogelijkheid om terug te gaan naar het gebruik van waterkannen tijdens de 

verscheidene vergaderingen in de raadszaal? 

Reactie: 

Wanneer het coronavirus beter onder controle is en de kosten van de waterkannen kunnen 

worden verlaagd zal dit zeker als optie worden bekeken. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
Dhr. A. Hoogendoorn, raadsvoorzitter. 
 
  

 


