Aan het college van B&W
Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO over nieuwe aanpak ophalen oud papier in Haren
Groningen, 15 december 2020
Geacht college,
Vorige week trokken voetbalclub VV Gorecht, basisschool CBS de Borg en bezorgde bewoners uit Haren
aan de bel over de nieuwe aanpak van de gemeente Groningen rondom het inzamelen van het oud
papier in het dorp. Bewoners kregen namelijk een brief in de bus, waarin te lezen valt dat het oud
papier vanaf april huis aan huis wordt opgehaald via een speciale container. Dit wordt deels gedaan
door basisschool de Wissel en voetbalclub Be Quick, die vervolgens ook het oud papier omzetten in
geld.
Dit roept bij de fracties van het CDA en de VVD een aantal vragen op.
1. Geldt de nieuwe aanpak met speciale containers/kliko’s vanaf volgend jaar voor de gehele
gemeente Haren? Zo nee, waarom niet?
2. Waarom is er voor gekozen om de nieuwe aanpak in te voeren vanaf april 2021? Was het niet
logischer geweest dit vanaf 1 januari 2021 te doen? Inwoners van de voormalige gemeente
Haren gaan immers vanaf dat moment hetzelfde tarief als de voormalige gemeente Groningen
betalen.
Het verschil met de huidige situatie is dat op dit moment het oud door verschillende scholen,
verenigingen en kerken wordt opgehaald of verzameld bij eigen ophaalpunten.
3. Kan het college uitleggen waarom ze hebben gekozen voor deze nieuwe manier van werken
en wat deze precies inhoudt?
4. Was het niet beter geweest om te kiezen voor nieuw beleid wat beter aansluit bij de huidige
manier van ophalen?
Verenigingen hebben het gevoel dat er willekeur is ontstaan, omdat het oud papier nu door alleen OBS
de Wissel en Be Quick wordt opgehaald. De gemeente geeft in een artikel op RTV Noord1 aan dat er
hier geen sprake van is en dat ze ook nog met andere verenigingen in gesprek wil gaan.
5. Kan de wethouder aangegeven waarom er in eerste instantie alleen met de OBS de Wissel en
Be Quick afspraken zijn gemaakt voor het ophalen van oud papier?
6. Hebben ook andere verenigingen, scholen en kerken de mogelijkheid gehad om zich aan te
melden voor het ophalen van oud papier?
7. Krijgen partijen die oud papier ophalen een inzamelvergunning? En zo ja, heeft dat gevolgen
voor andere partijen die geen inzamelvergunning hebben?
Scholen, verenigingen en kerken zijn bang dat hun inkomsten uit oud papier zullen wegvallen nu de
gemeente voor deze manier van werken kiest.
8. Deelt het college deze zorg? En zo ja, wat kan het college voor deze scholen, verenigingen en
kerken beteken?
9. Naast de kwestie van het oud papier wordt er geen afval meer opgehaald bij kerken en
verenigingen waar dat in de oude gemeente Haren wel het geval was. Waarom is hier voor
gekozen en welke (financiële) gevolgen heeft dit voor de verenigingen?
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