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Bijlage(n)

Beste heer van den Kieboom,

In uw brief van 16 augustus 2017 stelt u ons vragen over bio-based materialen. Graag beantwoorden wij hieronder uw 
vragen als volgt.

Vragen
1. Bent u nog steeds van mening dat voor toepassing van bio-based materialen gewerkt moet blijven aan een breed 
draagvlak?
Antwoord: Ja, maar er dient telkens de afweging genomen te worden of het maatschappelijk verantwoord is en welke 
risico's dit met zich mee draagt.

2. Heeft u bij de afweging voor de keuze van het soort materiaal, voor de eerder genoemde geluidschermen, de 
hoogste prioriteit gegeven aan de financiële aspecten ten koste van de door de gemeente al járen bepleite toepassing 
van bio-based materialen?
Antwoord: Bij deze heroverweging is gekeken naarde aspecten levensduur, constructieve risico's, graffiti 
gevoeligheid, uitstraling en prijs. De afweging van de kosten is gebaseerd op prijs per jaar tijdens de levensduur.

3. Deelt u de opvatting van de BSD fractie dat u, door deze keuze te maken, sterk aan de geloofwaardigheid inboet en 
daarmee imago-schade voor de gemeente heeft veroorzaakt?
Antwoord: Nee, hiermee nemen we een verantwoorde keuze met een oplossing waarbij het geluidscherm wordt 
gemaakt van kunststof verpakkingsmateriaal dat ondere andere huls-aan-huis ingezameld wordt en op deze manier 
opnieuw toegepast gaat worden. Indien het scherm in de toekomst vervangen moet worden kan het vrijkomende 
materiaal ook weer hergebruikt worden. Het circulaire scherm sluit goed aan op het thema duurzaamheid dat Bergen 
op Zoom hoog in het vaandel heeft staan.

4. Bent u het eens met de BSD fractie dat de permanente campagne gericht op uitbreiding van toepassing van bio- 
based materialen bij andere partners grote vraagtekens zal oproepen?
Antwoord: Ja, echter door de beantwoording van vraag 2 en 3 te communiceren bij de realisatie van deze schermen 
willen we aangeven dat er een duurzame maatschappelijk verantwoordelijke keuze met beheersbare risico's gemaakt 
is.
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5. Bent u van plan om uw mening en opvatting over de toepassing van bio-based materialen bij te stellen?
Antwoord: Nee, het beleid voor het toepassen van bio-based materialen blijft ongewijzigd.

6. Deelt u de opvatting van de BSD-fractie dat u, door uw handelswijze, de indruk wekt afstand te nemen van de bio- 
based missie en dat zeer te betreuren zou zijn en niet past in het duurzaamsbeleid van de gemeente Bergen op 
Zoom?
Antwoord: Nee, de keuze voor het circulaire geluidscherm sluit goed aan op het thema duurzaamheid dat Bergen op 
Zoom hoog in het vaandel heeft staan.

7. Bent u bereid uw aanvankelijke keuze voor materiaal te heroven/vegen?
Antwoord: Nee, wij zijn van mening dat er een goede afweging genomen is en dit de beste maatschappelijk 
verantwoorde keuze is.

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Ing. P.A.C. Bogers, 
bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277699.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders, 
namens het college.

Dhr. P.A.M. van der Velden 
Wethouder


