
?rovinciebuis Ves¡erbrink r, Assen
postadres Postbus r22, 94oo Ac Assen

ww'w.drenthe.nl
o59z - 36 55 55

pro'uincieþrenthe

Aan:

de heren P.A. Zwiers
en J.G.M. Schomaker

(i.a.a. de overige Statenleden)

Assen, 26 september 2019
Ons kenmerk 3915.1 1201 9001 925
Behandeld door de heer J.H. Cock (0592) 36 55 02
Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde over
hergebru ik plastic afval

Geachte heren Zwiers en Schomaker,

ln uw brief van 29 augustus 2019 stelde u een aantal vragen over hergebruik van
plastic afval. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraaq I
Bent u het eens met de PvdA-fractie dat mogelijkheden tot hergebruik van grondstof-
'len zo optimaal mogelijk benut moeten worden?

Antwoord 1

Vraag2
Kunt u in kaart brengen in hoeverre het huidige inkoopbeleid'circulair'is?

Antwoord 2
ln het provinciaal lnkoopbeleid hebben wij hierover onder meer het volgende
opgenomen: "Provincie Drenthe stelt zich ten doel alle aanbestedingen zo
duurzaam mogelijk uit te voeren. Dit betekent dat elke aanbesteding, mits pro-
portioneel gelet op de aard en omvang van de opdracht, een bijdrage aan
co2-reductie moet genereren. De eigen inkoop van energie voor de provincie
is 100% groen, wat ten goede komt aan de CO2-reductie.

Bij aanbestedingen wordt invulling gegeven aan duurzaamheidscriteria op-
gesteld door PlANoo (expertisecentrum aanbesteden van het Ministerie van
Economische Zaken en Kimaat (EZK)) en wordt waar mogetijk de markt 
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gestimuleerd om met innovatieve oplossingen te komen die verder aan duur-
zaamheid bijdragen.

De mate waarin de duurzaamheidsaspecten worden betrokken in zowel se-
lectie- als gunningscriteria wordt per aanbesteding vastgelegd in het aan-
bestedingsplan".

Vraaq 3

Vindt u, net als de PvdA-fractie, dat met name hergebruik van laagwaardig afval prio-
riteit moet hebben?

Antwoord 3
Voorkomen van afual heeft de voorkeur. Daarna komen hergebruik en recy-
cling.

Vraaq 4

Ziet u mogelijkheden tot verbetering/versterking.

Antwoord 4
Wij menen dat wfi met ons beleid op het gebied van duurzaamheid, energie
en circulair de goede weg zijn ingeslagen. Bijvoorbeeld in onze vorig jaar vast-
gestelde Roadmap Circulair Drenthe hebben wfiambities opgenomen met
betrekking tot circulair inkopen als provincie. Voor 2020 moet 20oÁ van de uit-
vragen circulair zijn.

Ook NICE (Noordelijk lnnovatielab Circulaire Economie) speelt bfi de uit-
voering van onze Roadmap een belangrijke rol als motor van de Circulaire
Economie in Drenthe.
Verder zijn wij in IPO-verband met het Kimaatverbond Nederland in gesprek
om uit te zoeken of CO2-beprijzing een methode kan zijn om actiever bij te
dragen aan het behalen van de CO2-doelstellingen.
Tot slot stimuleren wij innovaties door middel van subsidies aan bedrijven als
Cumapol en Morssinkhof in Emmen als het gaat om bijvoorbeeld chemische
re cycl i ng v a n ku n ststoffe n.

Daarnaast heeft afualverwerker Attero in Wijster begin dit jaar haar nieuwe
plastic recyclingfabriek in werking gesteld. Deze investering van circa
€ 30 miljoen is mede mogelijk gemaakt door een subsrdre van de Europese
Unie en moet een voorbeeld voor de rest van Europa worden. ln de fabriek
wordt plastic verpakkingsfolie gerecycled tot granulaat. Van deze kleine plas-
tic korrels kan nieuw verpakkingsmateriaal worden gemaakt.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter
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Aan de voorzitter van Gedeputeerde Staten in de provincie Drenthe 
Mevr. J. Klijnsma 
Postbus 122 
9400 AC  ASSEN 
 
29 augustus 2019 
 
Betreft: Schriftelijke vragen ex art 41 Reglement van Orde betreffende Hergebruik 
(laagwaardig) plastic afval 
 
 
Geachte voorzitter, 
 
Ondanks dat er steeds meer gescheiden afval wordt ingezameld, verdwijnt er veel plastic 
afval in verbrandingsovens of wordt het in ontwikkelingslanden gedumpt. Beide situaties zijn 
ongewenst, met name het dumpen van afval. De plastic soep wordt hiermee alleen maar 
groter en dat is zorgwekkend. 
De provincie Drenthe is niet verantwoordelijk voor de afvalinzameling, maar kan wel een 
leidende rol spelen bij het benutten van hergebruikmogelijkheden. Zo zijn er mogelijkheden 
om bijvoorbeeld palen voor verkeersborden te laten maken van laagwaardig plastic afval. 
Juist dat afval wordt nu verbrand of gedumpt. De markt voor hergebruik van dit materiaal is 
nu nog klein en dient te groeien om enig effect te hebben op de afvalproblematiek. 
 
De PvdA is van mening dat overheden hierin het goede voorbeeld dienen te geven. De PvdA-
fractie wil het college en andere fracties uitdagen om samen te zoeken naar geschikte 
oplossingen. Daarvoor zal zij een uitnodiging sturen aan alle fracties om te komen tot een 
statenwerkgroep die aan de slag kan gaan met het afvalprobleem/ grondstoffenprobleem. 
 
 
De PvdA heeft over deze kwestie de volgende vragen: 
 

1. Bent u het eens met de PvdA-fractie dat mogelijkheden tot hergebruik van 
grondstoffen zo optimaal mogelijk benut moeten worden? 

2. Kunt u in kaart brengen in hoeverre het huidige inkoopbeleid ‘circulair’ is?  
3. Vindt u, net als de PvdA-fractie, dat met name hergebruik van laagwaardig afval 

prioriteit moet hebben? 
4. Ziet u mogelijkheden tot verbetering/ versterking?  

 
Namens de fractie van de PvdA,  
 
Peter Zwiers 
Jos Schomaker 


